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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah SMK Avicenna Tenjo yang beralamat di Jl. Raya

Tenjo KM. 02 kec. Tenjo kab. Bogor. Di sini terdapat 35 orang guru dengan berbagai

macam  bidang  pelajaran  seperti  matematika,  sains,  ilmu  sosial,  ilmu  informatika,

pemasaran, bahasa inggris, bahasa indonesia, bahasa sunda, dll. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  penelitian  untuk

mengetahui pengaruh kepemimpinan dan budaya kerja terhadap kinerja guru. Penelitian

ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,

pengumpulan  data  menggunakan  instrument  penelitian,  analisis  data  bersifat

kuantitatif/statistik  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan

(Sugiyono, 2008).

C. Populasi dan Sampel

Populasi  dalam penelitian ini  adalah 35 orang guru di SMK Avicenna Tenjo yang

semuanya  dijadikan  subyek  atau  sampel  dalam  penelitian  ini  atau  dinamakan  total

sampling.  
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Kinerja Guru

Kinerja  adalah  kuantitas  atau  kualitas  sesuatu  yang  dihasilkan  atau  jasa  yang

diberikan oleh  seseorang yang melakukan pekerjaan.  Kinerja  guru  merupakan hasil

pekerjaan  atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  seorang  guru  berdasarkan  kemampuan

mengelola kegiatan belajar mengajar, yang meliputi:

a. Perencanaan pembelajaran, 

b. Pelaksanaan pembelajaran, 

c. Evaluasi pembelajaran dan 

d. Menindaklanjuti penilaian hasil belajar.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan  merupakan  proses  mempengaruhi  dalam  menentukan  arah

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk

memperbaiki  kelompok  dan  budayanya.  Indikator  kepemimpinan  sebagai  instrumen

penelitian sebagai berikut:

a. pengambilan keputusan, 

b. pemberian tugas kepada bawahan, 

c. menjalin komunikasi, 

d. monitoring pelaksanaan tugas

3. Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan suatu kebiasaan, tradisi, yang dilakukan oleh guru dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kebiasaan dan tradisi kerja guru tersebut dilihat
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dari  bagaimana cara  pemahaman guru  mengenai  pekerjaan,  sikap  dan perilaku saat

bekerja. Indikator budaya kerja sebagai berikut:

a. Mencintai pekerjaan

b. Berdedikasi ketika mengajar

c. Memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang guru.

d. Bekerja sama untuk membantu pekerjaan rekan kerja.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif

merupakan metode analisis  dengan angka-angka yang dapat  dihitung maupun diukur.

Analisis  kuantitatif  ini  dimaksudkan  untuk memperkirakan besarnya  pengaruh  secara

kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya dengan menggunakan alat

analisis statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Dalam

penelitian ini  data primer di  dapat  dari  penelitian,  pengamatan di  lapangan dan hasil

wawancara bersama pihak manajemen sekolah dan pengisian kuisioner oleh guru SMK

Avicenna Tenjo.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan

wawancara. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka,

dapat  diberikan  kepada  responden  secara  langsung  atau  dikirim melalui  pos  ataupun

internet. Daftar pertanyaan dalam kuesioner ini harus sesuai dengan permasalahan yang
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diteliti, dan memperoleh data berkaitan dengan kepemimpinan, budaya kerja dan kinerja

guru SMK Avicenna Tenjo.

Kuesioner diberikan kepada seluruh guru  SMK Avicenna Tenjo. Kuesioner berbentuk

pernyataan tertutup, yaitu kuesioner yang menjadikan pernyataan denngan pilihan jawaban

yang sudah tertera pada kuisioner dengan syarat responden adalah guru SMK Avicenna

Tenjo. Wawancara dengan pihak manajemen sekolah yaitu Bapak Wawan Sugianto & Bapak

Agus Supriyanto. 

G. Teknik Pengukuran Data

Peneliti  memperoleh  langsung  data-data  yang  dibutuhkan  berdasarkan  dari

keterangan  dan  informasi  dari  responden  melalui  kuesioner  (angket)  yang  telah

disebarkan dengan metode  scoring yaitu menggunakan skala Likert  Interval.  Menurut

Widayat (2004), skala Likert digunakan secara luas yang mengharuskan responden untuk

mengetahui  derajat  setuju  atau  tidak  setuju  kepada  setiap  pernyataan  yang  berkaitan

dengan obyek yang diteliti.  Jawaban setiap instrument item yang menggunakan skala

Likert mempunyai gradasi dari sangata positif sampai sangat negatif. Dalam prakteknya,

jumlah respon yang dipakai adalah 5. Kelima respon dan skor tiap skala adalah sebagai

berikut:

Skoring Skala Likert

Skala Lambang Skor
Sangat Setuju SS 5
Setuju S 4
Netral KS 3
Tidak Setuju TS 2
Sangat Tidak Setuju STS 1

H. Teknik Pengujian Instrumen 
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1. Uji Validitas

Menurut Santoso (2002:214), Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas

dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree

of freedom (df) = n - k dengan alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r

positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Menurut  Ferdinand  (2006),  valid  berarti  instrument  yang  digunakan  dapat

mengukur yang hendak diukur. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pernyataan pada

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut.

Misalnya  mengukur  keputusan  pembelian  yang  terdiri  dari  5  pertanyaan,  maka

pertanyaan  tersebut  harus  bisa  secara  tepat  mengungkapkan  seberapa  besar  tingkat

keputusan pembelian. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner

yang  telah  dibuat  betul-betul  dapat  mengukur  yang  hendak  di  ukut.  Validitas  yang

digunakan dalam penelitian ini  menggambarkan sebuah pengukur data dengan yang

diukur. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas butir kuisioner adalah:

x

∑ ¿
¿
y

∑ ¿
¿

N∑ y2
−¿

¿¿
x2

−¿

N∑ ¿
¿
√¿

r xy=
N∑ xy−(∑ x )(∑ y )

¿

Keterangan:
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r xy = Koefisien korelasi

N = Banyak sampel

x = Skor Tiap Butir

y          = Jumlah skor semua item variabel yang diuji

Dengan taraf signifikansi 0,05 , jika r hitung ≥ r tabel maka instrument atau item

pertanyaan  berkorelasi  signifikan  terhadap  total  skor,  maka  dinyatakan  valid.  Uji

validitas  dapat  dilihat  pada  output  SPSS dengan membandingkan besarnya  angka r

hitung dan r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat suatu nilai yang menujukan konsistensi alat pengukur

didalam mengukur gejala yang sama. Menurut Umar (2002), didalam alat pengukur

seharusnya  memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  hasil  pengukuran  yang

konsisten.  Uji  reliabilitas  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  program

SPSS, yang diberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan teknik Crombach

Alpha  (α). Nilai alpha dapat berkisar antara 0 sampai 1. Suatu pengukuran dikatak

reliable bilamana paling tidak nilai alphanya 0,6.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach

sebagai berikut:

r11={ k
k−1 }{1−∑ δ b

2

δ t
2 }

    Keterangan:

r11  = Reliabilitas instrument

  k=¿ Jumlah butir pertanyaan



36

             ∑ δb
2
=¿ Jumlah varians butir

    δ t
2
=¿  Jumlah varians

I. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012), analisis data merupakan data dari seluruh responden

yang  terkumpul  yaitu  meliputi  pengelompokan  data  berdasarkan  variabel  dan  jenis

responden,  mentabulasi  data  berdasarkan variabel  dari  seluruh responden,  melakukan

perhitungan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan  melakukan  perhitungan  untuk

menguji hipotesis yang telah diajukan.

1. Analisis Rentang Skala

Menurut  Umar  (2001)  Rentang  skala  adalah  alat  yang  digunakan  untuk

mengetahui kinerja, kepemimpinan, dan budaya kerja yang diterapkan. Menurut Umar

(2000)  menentukan  rentang  skala  suatu  aspek  kinerja  dilakukan  analisis  rentang

kriteria.  Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  pada  rentang  skala  manakah

keputusan yang dihasilkan. Tahap proses analisis rentang kriteria adalah sebagai berikut

menentukan rentang skor terendah dan tertinggi dengan cara mengalikan jumlah sampel

dengan bobot paling rendah dan paling tinggi, menentukan rentang skala dari setiap

kriteria, menentukan skala penilaian setiap kritera, dan menentukan kriteria keputusan.

Secara matematis, perhitungan rentang skala menggunakan rumus dengan persamaan:   

     Rt - Rr   

   Rentang Skala =  --------------                                                               

         M  

RS = Rentang skala 

Rt = rentang tertinggi 

Rr = Rentang terendah 
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M = Jumlah alternatif jawaban

  35   (5 – 1) 

   Rentang Skala =  --------------           = 28                                                    

         5

Berdasarkan pehitungan rentang skala, angka yang diperoleh adalah sebesar 28,

dengan demikian skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rentang Skala Penilaian Variabel Kepemimpinan,
Budaya Kerja dan Kinerja

Rentang Skala Kepemimpinan Budaya Kerja Kinerja

35 - 62 Sangat Buruk Sangat Lemah Sangat Rendah

63 - 90 Buruk Lemah Rendah

91 - 118 Cukup Cukup Cukup

       119 - 146           Baik Kuat Tinggi

147 – 175 Sangat Baik Sangat Kuat Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menjelaskan bahwa:

a) Untuk nilai rentang skala 35-62 menunjukkan nilai variabel kepemimpinan sangat

buruk, budaya kerja sangat lemah dan kinerja sangat rendah.

b) Untuk nilai rentang skala 63-90 menunjukkan nilai variabel kepemimpinan buruk,

budaya kerja lemah, dan kinerja rendah.

c)   Untuk nilai rentang skala 91-118 menunjukkan variabel kepemimpinan cukup,

budaya kerja cukup, dan kinejra cukup.

d)   Untuk nilai rentang skala 119-146 menunjukkan variabel kepemimpinan baik,

budaya kerja kuat, dan kinerja tinggi
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e)  Untuk  nilai  rentang  skala  147-175  menunjukkan  nilai  variabel  kepemimpinan

sangat baik, budaya kerja sangat kuat, dan kinerja sangat tinggi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini,  peneliti  menggunakan regresi  berganda. Menurut  Nugroho

(2005),  Analisis  regresi  berganda adalah  alat  untuk meramalkan nilai  pengaruh dua

variabel  bebas  atau  lebih  terhadap  satu  variabel  terikat  (untuk  membuktikan  ada

tidaknya  hubungan  fungsional  atau  hubungan kausal  antara  dua  atau  lebih  variabel

bebas). 

Model hubungan nilai pelanggan dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun

dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

y=a+b1 x1+b2 x2+e

Keterangan:

y = kinerja

a = konstanta

bn = koefisien regresi yang ditaksir

x1 = kepemimpinan

x2 = budaya kerja

e = standar eror  
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J. Uji Hipotesis

Hipotesis dilihat dari kategori rumusannya dapat dibagi menjadi dua bagian

yaitu (1) hipotesis  nihil  yang biasa disingkat  dengan Ho (2) hipotesis  alternatif

biasanya disebut hipotesis kerja atau disingkat Ha.

 Hipotesis  nihil  (Ho)  yaitu  hipotesis  yang  menyatakan  tidak  ada

hubungannya  atau  pengaruh  antara  variabel  dengan  variabel  lain.

Contohnya: Tidak ada hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja guru

SMK Avicenna Tenjo.

 Hipotesis  alternatif  (Ha)  adalah  hipotesis  yang  menyatakan  adanya

hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya:

Ada hubungan antara  kepemimpinan dengan kinerja guru SMK Avicenna

Tenjo.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji  F  yaitu  uji  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen,  yaitu

Kepemimpinan, (X1)  dan  Budaya  Kerja  (X2)  secara  simultan  berpengaruh

terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Guru (Y) dengan rumus

Fhitung=
R2

/k
(1−R2

)(n−k−1)

Keterangan:

R2 = koefisien koelasi berganda

n = banyaknya data

k = jumlah variabel independen
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Uji F ini untuk mengujii kesesuaian model secara serentak apakah faktor-

faktor X bersama mempengaruhi faktor Y. Faktor X dalam penelitian ini adalah

Kepemimpinan (X1) dan Budaya Kerja (X2) secara bersama-sama mempengaruhi

Kinerja Guru (Y).

Kriteria pengambilan keputusan jika α = 5 % adalah:

 Jika probabilitas F hitung (p) ≥ 0,05 maka Ho ditolak

 Jika probabilitas F hitung (p) ≤ 0,05 maka Ho diterima

Ho ditolak berarti variabel bebas yang diuji tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan secara simultan dengan variabel terikat.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji  t  yaitu  suatu  uji  untuk  mengetahui  signifikansi  pengaruh  variabel

independen dengan parsial atau individual terhadap variabel dependen.  Pengujian

ini  bertujuan untuk menguji  pengaruh variabel  bebas  terhadap variabel  terikat

secara terpisah atau parsial. Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-

masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel  coefficients  pada kolom sig

(significance). 

t hitung=
b
Sb

Keterangan:

t hitung = Nilai T

b = Koefisien Regresi
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Sb = Standart Deviasi dari variabel bebas

Jika probabilitas t hitung p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, tapi jika probabilitas t

hitung p ≥ 0,05 maka Ho diterima. Ho ditolak berarti variabel bebas yang diuji

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial dengan variabel terikat.

c. Uji Dominan (Beta Standarized)

Untuk  mengetahui  variabel  mana  yang  lebih  kuat  berpengaruh  dari

kepemimpinan  dan  budaya  kerja  terhadap  kinerja  guru  SMK  Avicenna  Tenjo

dengan  melakukan  perbandingan  koefisien  regresi  masing-masing  variabel.

Variabel  yang memiliki  koefisien  tertinggi  maka variabel  tersebut  mempunyai

pengaruh dominan terhadap kinerja guru.
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