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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Untuk model perencanaan, desain penelitian bertujuan untuk memberi 

pertanggung jawaban terhadap semua langkah yang akan diambil. Menurut Ali 

(2013, hlm. 79), mengemukakan bahwa: rancangan penelitian pada dasarnya 

merupakan keseluruhan proses pemikian dan penentuan secaa masak hal-hal 

yang akan dilakukan dan akan dijadikan pedoman selama pelaksanaan 

penelitian. Sedangkan menurut Nasution (2009, hlm. 23) mengemukakan 

bahwa: Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan data 

menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan 

tujuan penelitian. 

Desain penelitian dapat dijadikan sebagai pegangan yang jelas kepada 

peneliti dalam melakukan penelitiannya, menentukan batas-batas penelitian 

yang bertalian dengan tujuan penelitian, memberi gambaran yang jelas tentang 

apa yang harus dilakukan. Dari pemaparan yang dikemukakan diatas, maka 

dengan adanya desain penelitian ini akan memudahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 22) langkah-

langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memilih masalah; 

2. Studi pendahuluan; 

3. Merumuskan masalah; 

4. Merumuskan anggapan dasar; 

5. Merumuskan hipotesis; 

6. Memilih pendekatan; 

7. Menentukan variabel dan sumber data; 

8. Menentukan dan menyusun instrumen; 

9. Mengumpulkan data; 

10. Analisis data; 

11. Menarik kesimpulan; dan 

12. Menulis laporan. 
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Berdasarkan langkah-langkah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

desain dalam penelitian ini yang akan dibuat oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

Berdasarkan gambar tabel 3.1, langkah pertama dalam penelitian 

berdasarkan desain penelitian yang telah dibuat adalah melakukan penemuan 

masalah, dengan melakukan studi literasi terkait permasalahan yang akan dikaji 

kemudian melakukan studi pendahuluan pada lokasi penelitian yang telah 

ditunjuk. Langkah kedua yaitu dilakukan perumusan masalah untuk dipecahkan 

melalui teori yang terkait serta penelitian yang relevan dengan masalah yang 

akan diselesaikan. Output dari perumusan masalah yaitu adanya anggapan dasar 

atau hipotesis penelitian. Langkah ketiga yaitu penentuan metode, yang 

didalamnya terdapat penentuan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. 

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan membuat instrumen penelitian 

serta pendataan populasi penelitian untuk kemudian dilakukan penentuan smpel 

dari jumlah populasi yang ada, dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel sesuai ketentuan.  

Penemuan 

yang 

relevan 

Masalah 

Perumusan 

Masalah Hipotesis Metode Populasi 

Simpulan, 

Implikasi 

dan 

rekomendasi 

Sampel 

Validitas Pengumpulan 

Data 

Kepustakaan 

yang relevan 

Analisis Data  

Data 

Penemuan 
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Langkah ke-empat yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas 

terhadap instrumen penelitian. Dilanjutkan pengumpulan data melalui 

penyebaran instrumen penelitian yang telah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Untuk kemudian dilakukan pengolahan data serta penarikan 

simpulan, implikasi dan rekomendasi terkait permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian. 

 

B. Partisipan  

Menurut Creswell  (dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI tahun 

2015, hlm. 28) partisipan adalah orang yang terlibat dalam penelitian, yang 

berkaitan dengan jumlah, karakteristik yang spesifik dari partisipan serta dasar 

pertimbangan dalam pemilihan partisipan yang memberikan gambaran jelas 

kepada para pembaca. Dari penjelasan diatas maka penelitian ini melibatkan 

partisipan. Partisipan yang mampu memberikan informasi yang valid yang 

dibutuhkan oleh peneliti terkait suatu permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian tersebut. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Se-Kota Cimahi dengan 

pertimbangan dalam bahwa lokasi tersebut memiliki kesesuaian dengan 

kebutuhan peneliti terkait komitmen pegawai sekolah terhadap efektivitas 

implementasi Total Quality Management. 

Di Kota Cimahi, terdapat tiga SMKN yang terdiri dari SMKN 1 Cimahi; 

SMKN 2 Cimahi dan SMKN 3 Cimahi. Ketiga SMKN tersebut memiliki 

kesamaan yaitu telah menerapkan SMM ISO 9001:2008 sebagai penjaminan 

dan peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan, serta memiliki kesamaan 

pada perolehan peringkat akreditasi. Berikut adalah tabel hasil Akreditasi 

sekolah:  

Tabel 3.1 

Nilai Akreditasi SMK Kota Cimahi  

Nama Sekolah Status Nilai Akreditasi Peringkat  

SMKN 1 Cimahi Negeri 97 A 

SMKN 2 Cimahi Negeri 86 A 

SMKN 3 Cimahi Negeri 96 A 

Sumber: http://bansm.or.id/sekolah/sudah_akreditasi/3  

http://bansm.or.id/sekolah/sudah_akreditasi/3
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Perolehan nilai akreditasi ketiga SMKN se-Kota Cimahi masing-masing 

memperolah nilai 97, 86 dan 96 untuk SMKN 3 Cimahi dengan predikat “A”. 

Perolehan nilai tersebut diindikasikan bahwa sekolah telah konsiten dalam 

pencapaian 8 standar Nasional Pendidikan, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan mutu sekolah. 

Selain gambaran umum mengenai kondisi sekolah tersebut, terdapat 

pula kesamaan pada karakteristik lokasi penelitian yaitu secara umum ketiga 

SMKN di Kota Cimahi memiliki kompetensi keahlian yang sama yang 

diajarkan, yaitu: 

Tabel 3.2 

Program Keahlian pada SMKN di Kota Cimahi 

Nama Sekolah 

 

Program Keahlian 

 

Bidang Keahlian 

SMKN 1 Cimahi 

a. Teknik Otomasi Industri           

Teknologi dan Rekayasa 

b. Teknik Pendinginan dan 

Tata Udara 

c. Kontrol Proses 

d. Kontrol Mekanik 

e. Teknik Elektronika Industri 

f. Teknik Elektronika 

Komunikasi 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

g. Teknik Komputer dan 

Jaringan 

h. Rekayasa Perangkat Lunak 

i. Tek. Produksi & Penyiaran 

Prog. Pertelevisian 

SMKN 2 Cimahi 

Teknik Mekatronika Teknologi dan Rekayasa 

Kimia Industri 

Teknik Multimedia 
Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
Rekayasa Perangkat Lunak 

Animasi  

SMKN 3 Cimahi 

Tata Boga  

Bisnis Tata Busana 

Akuntansi 

Multimedia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
Sumber: data yang telah diolah 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

adanya kesamaan program kompetensi keahlian antara SMKN di-Kota Cimahi 

yaitu pada bidang “Teknologi”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kondisi 

lokasi penelitian ini adalah adanya kesamaan dalam menerapkan SMM ISO 
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9001:2008, perolehan nilai akreditasi “A” serta SMKN rata-rata memiliki 

program Kompetensi Keahlian pada bidang “Teknologi”, maka peneliti 

berasumsi bahwa lokasi tersebut memiliki kesesuaian dengan kebutuhan 

penelitian terkait “Pengaruh Komitmen Pegawai Sekolah terhadap Efektivitas 

Implementasi TQM”. 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data 

sekunder yang dilihat dari populasi dengan menggunakan sampel. Dalam 

penelitian ini peneliti sebagai pengamat partisipan, artinya dalam proses 

pengumpulan data, peneliti mengadakan pengamatan, pengambilan data berupa 

angket, wawancara serta studi dokumen. Sependapat dengan Arikunto (2010, 

hlm.172) mengatakan bahwa sumber data adalah sumber data pengambilan 

sumber data penelitian berasal dari populasi dan sampel. Sedangkan Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016. hlm 80). 

Sejalan dengan pendapat Sugiyono, yang dimaksud populasi dalam penelitian 

ini tidak hanya orang melainkan benda pun menjadi obyek penelitian. Namun 

pada penelitian ini, populasi penelitian yaitu: Guru dan Staf Tata Usaha di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Se-Kota Cimahi. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan suatu obyek yang akan 

diteliti yang digunakan sebagai sumber data, dimana obyek tersebut disesuaikan 

dengan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. 

Obyek yang akan diteliti harus diterapkan tempat atau lokasi. Oleh sebab itu, 

lokasi sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dibawah ini akan diuraikan hal-hal 

yang berhubungan dengan lokasi dan obyek yang akan diteliti. 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan wilayah atau tempat yang menjadi sumber 

penelitian. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Sugiyono (2016, hlm. 80) 

menyatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu seberapa besar Pengaruh Komitmen Pegawai Sekolah terhadap 

Efektivitas Implementasi TQM di SMKN Se-Kota Cimahi. Dari 

permasalahan diatas, maka yang dijadikan populasi adalah pegawai (Guru 

dan Staf Tata Usaha) di sekolah SMKN Se-Kota Cimahi. 

2. Sampel Penelitian 

Agar dapat mempermudah melakukan penelitian, peneliti 

memerlukan sampel penelitian yang merupakan bagian dari populasi. 

Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data 

yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2016, hlm. 81) menyatakan bahwa:  “Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Kualitas sampel sangat mempengaruhi kualitas hasil kesimpulan 

penelitian, karena kesimpulan penelitian atas sampel akan digeneralisasikan 

kepada populasi. Sedangkan terkait teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik sample random sampling atau metode 

acak sederhana. Sebagaimana menurut Sugiyono (2012, hlm. 82) bahwa 

“dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu”. Terkait pengukuran sampel, pada penelitian ini menggunakan tabel 

penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 

sebesar 1%; 5%; 10% (Sugiyono, 2016, hlm. 87). Dalam penelitian ini 

rumus yang diambil menurut Slovin (dalam Riduwan, 2007, hlm 65), 

populasi sebesar 360, maka jumlah sampelnya yaitu: 

Perhitungan dari slovin didapatkan 78 sampel, namun apabila 

menggunakan tabel taraf kesalahan 10% dengan populasi sebanyak 360 

orang, maka jumlah sampel yang diambil berjumlah 155 pegawai. 

Kesimpulannya bahwa sampel minimal 78 orang dan maksimal 155 orang. 

n = 
N 

= 
360 

= 
360 

= 78,27 = 78 
N.d2 + 1 (360) 0,12 + 1 (360) 4.6 
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Adapun sampel yang digunakan sebanyak 155 orang dengan asumsi bahwa 

populasi berdistribusi normal (Sugiyono, 2016, hlm. 88). 

Untuk mendapatkan sampel yang representastif dari populasi 

masing-masing sekolah, digunakan rumus stratifield propotional random 

sampling yang dikemukakan oleh Sugiyono (dalam Akdon, 2008, hlm 108), 

yaitu: 

 

 

 

Keterangan:  

ni = jumlah sampel menurut stratum 

Ni = jumlah populasi menurut stratum 

N = jumlah populasi seluruhnya 

n = jumlah sampel seluruhnya 

 

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel (n) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No Pegawai Sekolah Jumlah Populasi Sampel dibulatkan 

1 SMKN 1 Cimahi 210 210/360 x 155 = 90,47 91 

2 SMKN 2 Cimahi 70 70/360 x 155 = 30,14  30 

3 SMKN 3 Cimahi 80 80/360 x 155 = 34,44 34 

Jumlah  360                        154,99 155 

Sumber: Pengolahan data penelitian 

Berdasarkan ketentuan dalam pengambilan sampel yang telah dijelaskan 

diatas, maka pada tabel 3.3 tentang sampel penelitian didapatkan sampel dalam 

penelitian ini adalah Pegawai Sekolah yang meliputi Guru dan Staf Tata Usaha 

di SMKN 1 Cimahi sebanyak 91 orang, sampel yang diambil pada SMKN 2 

Cimahi adalah 30 orang, serta SMKN 3 Cimahi sebanyak 34. Jadi total secara 

keseluruhan sampel penelitian ini berjumlah 155 orang. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 102) mengemukakan bahwa: “Instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 

ni = 
Ni 

x n 
N 
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sosial yang diamati”. Sedangkan menurut Arikunto Suharsimi (2007, hlm. 100) 

bahwa “Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkna agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”.  Instrumen penelitian 

digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan 

variabel penelitian. Alat ukur atau instrumen digunakan harus berdasarkan pada 

karakteristik variabel yang diteliti. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan oleh 

peneliti dalam memperoleh data yang relevan dengan memilih teknik yang 

tepat dan didukung oleh instrumen penelitian sebagai alat memperoleh data. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2016, hlm. 137), bahwa 

“Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas 

instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data”. Oleh karena itu instrumen 

yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat 

menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak 

digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyebaran angket 

yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang fakta 

yang diketahui guru sesuai dengan masalah yang diteliti. Pengertian angket 

atau Questionnaire menurut Sugiyono (2016, hlm. 142) adalah “teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respoenden untuk dijawabnya". 

Selain itu, peneliti menggunakan teknik wawancara. 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup, yaitu peneliti menyediakan beberapa pernyataan-pernyataan yang 

menggambarkan hal-hal yang ingin diungkap dari variabel-variabel dengan 

disertai alternatif jawaban. Adapun  teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstrukur, sebagaimana yang 
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dikemukakan oleh Sugiyoono, bahwa “Wawancara tidak terstruktur, adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya”. 

2. Definisi Operasional dan Kisi-Kisi 

Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka 

harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasa dinamakan 

instrumen penelitian. Sugiyono (2016, hlm. 102) bahwa “Instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian”. 

Titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel 

penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel 

tersebut ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian 

dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk bisa 

menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka 

diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti telah menetapkan komitmen pegawai 

sekolah sebagai variabel (X) dan implementasi TQM sebagai variabel (Y). 

berikut kisi-kisi intrumen atau operasional variabel: 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen 

Pengaruh Komitmen Pegawai Sekolah terhadap  Efektivitas Implementasi 

Total Quality Management  

Di Sekolah Menangah Kejuruan Negeri Se-Kota Cimahi 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Sub Indikator No. Item 

VARIABEL X 

Komitmen 

Pegawai 

Sekolah 

Peirce et al, 2002 
dan Robbins dan 

Judge 2007 (dalam 

Sayekti, 2011, hlm 
60) membagi 

komponen 

komitmen menjadi 
tiga, yaitu: 

1. Komitmen 

afektif, 
2. Komitmen 

berkelanjutan  

1. Komitmen Afektif 

“Komitmen 

afektif adalah berkaitan 

dengan emosional, 
identifikasi dan 

keterlibatan pegawai di 

dalam organisasi. Pegawai 
dengan afektif tinggi 

masih bergabung dengan 

organisasi karena 
keinginan untuk tetap 

menjadi anggota 

organisasi” 

a. Memiliki dorongan yang 
kuat untuk tetap menjadi 

anggota organisasi; 

1 
2 

3 

b. Bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan aturan; 

4 

5 
6 

c. Loyalitas terhadap 

pekerjaan; 

7, 8, 9, 

10 

d. Berpartisipasi aktif dalam 
pemecahan permasalahan 

sekolah. 

11, 12, 
13, 14, 

15, 16 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Sub Indikator No. Item 

3. Komitmen 

terhadap nilai. 
 

2. Komitmen 

berkelanjutan 

“Komitmen berkelanjutan 

adalah perasaan berat 

untuk meninggalkan 
organisasi dikarenakan 

kebutuhan untuk bertahan 

dengan pertimbangan 
biaya apabila 

meninggalkan organisasi 

dan penghargaan yang 
berkenaan dengan 

partisipasi di dalam 

organisasi”. 
 

a. Hasrat untuk tetap 

bertahan hidup; 

17, 18, 

19, 20  

b. Pekerjaan bagian dari 
kehidupan 

21, 22 

3. Komitmen terhadap 

nilai 

“Komitmen terhadap nilai 

merupakan  perasaan 

pegawai tentang 
kewajiban yang harus 

diberikan kepada kepada 

organisasi” 

a. Menerima terhadap 

nilai-nilai dan tujuan 
sekolah 

 

23, 24  

b. Taat terhadap peraturan 25, 26, 

27,28 

VARIABEL Y 

Efektivitas 

Implement

asi TQM 

Usman (2012, hlm. 

609) 

1. Fokus pada kepuasan 

pelanggan 

 

Memberikan layanan 

terhadap pelanggan 

a. Kegiatan berlandaskan 

pada kebutuhan 
pelanggan 

1 

2 

2. Obsesi terhadap mutu 

Bertanggung jawab 

terhadap mutu 

a. Pegawai menjalankan 
tugas dengan bertanggung 

jawab terhadap mutu  

3 
4 

5 

3. Pendekatan ilmiah 

Analisis yang berdasarkan 

fakta 

a. Melakukan identifikasi 

kebutuhan dalam 

memberikan layanan pada 
pelanggan 

6 

 

4. Komitmen jangka 

panjang 

Budaya terhadap mutu 

a. Membudayakan mutu 

dalam semua kegiatan 

7 

5. Kerjasama tim 

Bekerja sama dengan 

internal dan eksternal 

a. Menjalin hubungan yang 

baik antar pegawai 

internal dan eksternal 
sekolah 

8 

9 

10 
 

6. Perbaikan sistem secara 

terus-menerus 

Perbaikan berdasarkan 

aturan atau pedoman. 

a. Perbaikan dan 

peningkatan mutu  

11 

12 
 

7. Kebebasan yang 

terkendali 

 

Semua pegawai memiliki 

tanggung jawab terhadap 
mutu. 

a. Pegawai memiliki 

kebebasan dalam 
pengambilan keputusan 

dan penyelesaian masalah 

terhadap pekerjaan atas 
pedoman mutu 

13 

14 
 

8. Pendidikan dan pelatihan 

Peningkatan keterampilan 
dan profesional 

a. Pegawai mengikuti 

pendidikan dan pelatihan 

15 

 

9. Kesatuan tujuan 

Memiliki tujuan bersama 
yang hendak dicapai 

a. Pegawai memiliki 

kesatuan tujuan dalam 
pencapaian mutu 

16 

 

10. Adanya keterlibatan dan 

pemberdayaan Guru dan 

Staf Tata Usaha 

Semua pegawai 

terlibat/diberdayakan 

a. Guru dan Staf TU 

dilibatkan dalam 

pencapaian mutu melalui 
desain pekerjaan dalam 

pedoman mutu 

17 

 

3. Skala Pengukuran 
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Teknik pengukuran pada kedua variabel dilakukan dengan 

menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono, 2016 hlm. 93). Dengan menggunakan  Skala Likert, maka 

variabel penelitian dijabarkan menjadi indikator variabel yang dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. Skala likert yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah lima gradasi yang masing-masing memiliki skor untuk 

kepentingan analisis kuantitatif.  

Analisis jawaban yang digunakan dalam Skala Likert dibawah ini 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Skala Likert 

Alternatif Jawaban 
Bobot Skor 

Variabel X Variabel Y 

Selalu (SL) Sangat Mampu (SM) 5 

Sering (SR) Mampu (MP) 4 

Kadang-kadang (KD) Cukup Mampu 3 

Jarang Sekali (JS) Kurang Mampu (KM) 2 

Tidak Pernah (TP) Tidak Mampu (TM) 1 

 

Dalam skala pengukuran terhadap instrumen penelitian pada 

variabel X terkait Komitmen Pegawai Sekolah dan Y terkait Efektivitas 

Implementasi TQM, maka peneliti menggunakan skala likert. Dimana pada 

variabel X, peneliti menggunakan pilihan “Selalu” untuk jawaban yang 

tertinggi dengan bobot skor “5” sedangkan pilijan “Tidak Pernah” untuk 

jawaban yang terendah dengan nilai “1”. Sedangkan pengukuran atas 

alternatif jawaban pada variabel Y adalah “Sangat Mampu” untuk 

alternatif jawaban tertinggi dengan bobot skor “5”, serta “Tidak Mampu” 

untuk alternatif jawaban terendah dengan bobot “1”. 

 

4. Uji Instrumen 

Uji instrumen penelitian dalam hal ini berkaitan dengan uji validitas 

dan uji reliabilitas pada variabel X dan variabel Y untuk menguji tingkat 
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kepercayaan dan ketepatan terhadap item pernyataan yang dibuat oleh 

peneliti dengan fakta dilapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan di SMKN se-Kota Cimahi dengan 

responden yang berbeda dari masing-masing sekolah, guru maupun staf TU 

dan mereka tidak dilibatkan kembali dalam pengumpulan data penelitian. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas merupakan suatu proses pengujian untuk mengukur 

keabsahan suatu instrumen yang digunakan dalam penelitian. Hal ini 

sangat penting dilakukan, karena melalui uji validitas akan diketahui 

tingkat ke-validitas-an instrumen penelitian yang akan berpengaruh 

terhadap keabsahan data. Data yang valid tersebut merupakan alat yang 

dapat dijadikan pembuktian atas hipotesis yang telah dirumuskan. 

Prosedur dalam pelaksanaan uji validitas yaitu intrumen 

penelitian disebarkan kepada sejumlah subyek yang bukan merupakan 

sampel penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama dengan 

subyek yang akan dijadikan sampel penelitian. Kemudian akan 

dilakukan analisis statistik dengan tujuan untuk menguji validitas. 

Instrumen penelitian yang berupa angket atau kuisioner akan dinyatakan 

valid, apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.  

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 121): “Uji validitas adalah 

ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti”. Pengujian validitas tiap butir 

digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan 

skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir. Teknik uji yang 

digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi Pearson 

Product Moment (Sugiyono, 2016 hlm. 183) sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy =  koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
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N  =  Jumlah Sampel 

∑X =  Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y =  Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑XY =  Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan 

 

 

 

Hasil dari perhitungan korelasi Pearson Product Moment 

selanjutnya dilakukan uji signifikansi menggunakan rumus Uji–t 

sebagai berikut: 

𝒕 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =
𝒓√𝒏 − 𝟐

√𝟏 − 𝒓𝟐
 

Keterangan : 

t- hitung = Nilai t- hitung 

r = Koefisien korelasi hasil r-hitung 

n = Jumlah responden 

Hasil perhitungan t-hitung kemudian dikonsultasikan dengan 

distribusi (tabel t), yang diketahui taraf signifikansi α = 0,05 dengan derajat 

kebebasan (dk = n -2), sehingga dk = 30 – 2 = 28. Dengan uji satu pihak (One 

Tail Test )  maka diperoleh t- tabel = 1,701. Perolehan t- tabel = 1,701 

merupakan hasil dari pengurangan 2 dari jumlah responden uji validitas 

dan reliabilitas yang kemudian dikonsultasikan distribusi (tabel t). Setelah 

mendapatkan nilai t-hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-tabel 

dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

a. Jika t-hitung > t- tabel , maka item soal dinyatakan valid; 

b. Jika t-hitung < t- tabel , maka item soal dinyatakan tidak valid; 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba angket dengan rumus 

diatas dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2013, maka hasil 

uji coba validitas dari variabel X (komitmen pegawai sekolah) yaitu 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel X 

(Komitmen Pegawai Sekolah) 
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No Item 
Koefisien 

Korelasi 
t- Hitung t- Tabel Kesimpulan Keterangan 

1 0,528453 3,293800 1,70113 Valid Diambil 

2 0,852050 2,301953 1,70113 Valid Diambil 

3 0,804616 2,346996 1,70113 Valid Diambil 

4 0,756537 2,003762 1,70113 Valid Diambil 

5 0,788301 2,219081 1,70113 Valid Diambil 

6 0,807925 2,374681 1,70113 Valid Diambil 

7 0,806663 2,364046 1,70113 Valid Diambil 

8 0,811498 2,405315 1,70113 Valid Diambil 

9 0,865798 2,996851 1,70113 Valid Diambil 

10 0,611580 1,338867 1,70113 Tidak Valid  Dihapus 

11 0,936282 4,616933 1,70113 Valid Diambil 

12 0,526559 1,072798 1,70113 Tidak Valid  Dihapus 

13 0,861547 2,939356 1,70113 Valid Diambil 

14 0,882235 3,245634 1,70113 Valid Diambil 

15 0,586425 1,253967 1,70113 Tidak Valid Dihapus 

16 0,814248 2,429417 1,70113 Valid Diambil 

17 0,757389 2,009046 1,70113 Valid Diambil 

18 0,775845 2,129901 1,70113 Valid Diambil 

19 0,709486 1,743766 1,70113 Valid Diambil 

20 0,756599 2,004145 1,70113 Valid Diambil 

21 0,833087 2,608642 1,70113 Valid Diambil 

22 0,839065 2,671359 1,70113 Valid Diambil 

23 0,893306 3,442548 1,70113 Valid Diambil 

24 0,828640 2,563942 1,70113 Valid Diambil 

25 0,830865 2,586105 1,70113 Valid Diambil 

26 0,772102 2,104366 1,70113 Valid Diambil 

27 0,792255 2,248853 1,70113 Valid Diambil 

28 0,723482 1,815192 1,70113 Valid Diambil 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 25 dari 28 

item soal pernyataan variabel X (Komitmen Pegawai Sekolah) 

dinyatakan valid, sedangkan 3 dari 28 item dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan diskusi dengan dosen pembimbing terkait instrumen 

penelitian yang tidak valid dengan nomor item nomor 10 dengan 

pernyataan “Saya tetap bekerja karena adanya penghargaan atas hasil 

pekerjaan yang baik”. Pernyataan tersebut dibahas lebih lanjut pada 

item 18 yang berbunyi “Saya tetap bekerja karena adanya bonus 

tambahan”. Pernyataan tersebut (item 18) membahas mengenai 
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ketentuan dalam pemberian penghargaan maupun bentuk penghargaan 

yang diberikan sekolah kepada pegawai sekolah. Sedangkan item 12 

yang berbunyi “Saya terlibat dalam kepanitiaan kegiatan yang 

diselenggarakan sekolah” telah tertuang dalam item 11 yang berbunyi 

“Saya aktif dan tetap bekerja karena merupakan bagian dari organisasi 

sekolah”. Adapun item nomor 15 yang berbunyi “Saya melakukan 

komunikasi yang baik dengan guru” dilakukan penghapusan.  

Kesimpulan bahwa hasil dari uji validitas variabel X (Komitmen 

Pegawai Sekolah) terdapatnya 3 dari 28 item yang dinyatakan tidak 

valid. Item yang tidak valid tersebut tidak diikutsertakan dalam 

penelitian.  

Selain adanya pengujian validitas pada variabel X, terdapat pula 

pengujian validitas pada variabel Y yang berkaitan dengan Efektivitas 

Implementasi TQM. Berikut adanya hasil pengujian variabel Y dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2013: 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Y 

(Efektivitas Implementasi TQM) 

No 

Item 

Koefisien 

Korelasi 
t- Hitung t- Tabel Kesimpulan Keterangan 

1 0,410599 2,382809 1,70113 Valid Diambil 

2 0,826546 2,543428 1,70113 Valid Diambil 

3 0,837798 2,170090 1,70113 Valid Diambil 

4 0,829482 2,572280 1,70113 Valid Diambil 

5 0,818847 2,470830 1,70113 Valid Diambil 

6 0,898801 3,551381 1,70113 Valid Diambil 

7 0,823734 2,516421 1,70113 Valid Diambil 

8 0,849649 2,790635 1,70113 Valid Diambil 

9 0,766815 2,069212 1,70113 Valid Diambil 

10 0,801899 2,324724 1,70113 Valid  Diambil 

11 0,811586 2,406078 1,70113 Valid Diambil 

12 0,755364 1,996520 1,70113 Valid  Diambil 

13 0,836238 2,641314 1,70113 Valid Diambil 

14 0,819358 2,475515 1,70113 Valid Diambil 

15 0,809120 2,384838 1,70113 Valid Diambil 

16 0,865814 2,997078 1,70113 Valid Diambil 

17 0,779177 2,153106 1,70113 Valid Diambil 
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Dari pengolahan  diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

validitas variabel Y (Efektivitas Implementasi TQM) semua item 

pernyataan dinyatakan valid sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian.  

 

 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini perlu dilakukan uji validitas untuk mengukur tingkat ketepatan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti (Sugiyono, 2016, hlm. 121). Dengan instrumen yang valid, 

maka instrumen tersebut dapat digunakan dalam penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data. Namun sebelum instrumen tersebut 

digunakan dalam penelitian, perlu dilakukan uji reliabilitas.  

Uji reliabilitas merupakan suatu proses pengujian untuk mengukur 

konsistensi instrumen sebagai alat ukur penelitian. Hasil pengujian tersebut 

menentukan tingkat kepercayaan terhadap instrumen penelitian. Arti 

reliabel adalah dapat dipercaya sehingga jika instrumen digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang 

sama. Sebagaimana pendapat Arikunto (2010, hlm. 190) mengemukakan 

untuk mengukur reliabilitas angket, digunakan rumus Cronbach Alpha. 

Berikut rumus Cronbach Alpha: 

 

 

   

Keterangan : 

 

 

r11 =  reliabilitas angket yang dicari 

n  =  banyaknya item dalam angket  

Dalam implementasinya, Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan bantuan SPPS versi 21.0. Hasil dari nilai reliabilitas (rxy) 

2
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dikonsultasikan dengan tabel r product moment  dengan dk = n – 1 = 30 -1 

= 29, signifikansi 5%, maka diperoleh rtabel = 0.367. Berikut langkah-langkah 

pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 21.0 for Windows: 

a. Persiapkan data yang akan diuji dalam format doc, excel, atau yang 

lainnya; 

b. Buka programa SPSS 21.0 dan klik Variable View, pada bagian pojok 

kiri bawah; 

c. Pada bagian Nama tuliskan X_1 sampai dengan X_28 (karena item 

angket ada 28 item), pada bagian Decimals ubah semua menjadi angka 

0 (nol), abaikan yang lainnya; 

d. Klik Data View, masukan data angket dengan Copy dan Paste; 

e. Selanjutnya, dari menu SPSS pilih Analyze, lalu klik Scale, kemudian 

klik Reliability Analyze; 

f. Selanjutnya akan muncul dialog baru dnegan nama Reliability Analyze, 

masukan semua variabel ke kotak itmes, kemudian pada bagian model 

pilih Alpha; 

g. Langkah selanjutnya adalah klik Statistic pada Descriptive for, klik 

Scale if item deleted, selanjutnya klik Continue. Abaikan pilihan yang 

lainnya; dan  

h. Langkah terakhir adalah klik Ok untuk mengakhiri perintah, setelah itu 

akan muncul tampilan outputnya, selanjutnya tinggal 

menginterprestasikan. 

Dari langkah-langkah tersebut akan menghasilkan output yang 

kemudian harus diinterprestasikan melalui uji coba hipotesa dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Jika r11 >  r-tabel berarti Reliabel; dan 

b. Jika r11 <  r-tabelberarti Tidak Reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan program SPSS Versi 21.0 for Windows, maka dapat diperoleh 

hasil masing-masing variabel sebagai berikut: 

1) Hasil uji reliabilitas variabel X (Komitmen Pegawai Sekolah) 

Uji reliabilitas variabel X yaitu tentang Komitmen Pegawai 

Sekolah yang dilakukan di SMK di Kota Cimahi dengan jumlah sampel 

sebanyak 30 responden menggunakan program aplikasi SPSS Versi 21.0 

for Windows, sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X 

No Variabel  
N of 

Items 

Cronbach's 

Alpha 
Ketentuan  Ket 
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Berdasarkan perhitungan relabilitas tersebut diperoleh nilai 

rhitung = 0,975 sedangkan nilai rtabel = 0.367. Kemudian langkah 

selanjutnya adalah membandingkan antara rhitung dengan rtabel, dimana 

rhitung lebih besar dari rtabel yang artinya bahwa instrumen penelitian yang 

berjumlah 25 item dapat dikatakan reliabel, sehingga instrumen tersebut 

dapat digunakan dalam penelitian. 

2) Hasil uji reliabilitas variabel Y (Efektivitas Implementasi TQM) 

Uji reliabilitas variabel Y yaitu tentang Efektivitas Implementasi 

TQM yang dilakukan di SMK di Kota Cimahi dengan menggunakan 

program aplikasi SPSS Versi 21.0 for Windows adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel Y diperoleh rhitung = 

0,963 sedangkan rtabel = 0.367. Kemudian langkah selanjutnya adalah 

membandingkan antara rhitung dengan rtabel, dimana rhitung lebih besar dari 

rtabel yang artinya bahwa instrumen penelitian yang berjumlah 17 item 

dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan pemaparan secara kronologis langkah-

langkah penelitian yang dilakukan terutama bagaimana desain penelitian 

dioperasionalkan secara nyata. Berdasarkan desain penelitian yang telah 

diajukan, maka penjelasan mengenai prosedurnya adalah sebagai berikut: 

a. Penemuan masalah. Pada tahap ini peneliti melakukan studi literasi terkait 

permasalahan yang akan dikaji kemudian melakukan studi pendahuluan 

untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut terjadi atau tidak pada 

sekolah yang ditunjuk oleh peneliti atas persetujuan dosen pembimbing 

1 Komitmen 

Pegawai Sekolah 
25 ,975 0,367 Reliabel 

No Variabel  
N of 

Items 

Cronbach's 

Alpha 
Ketentuan  Ket 

1 Efektivitas 

Implementasi 

TQM 

17 ,963 0,367 Reliabel 
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untuk dilakukan pengkajian dalam penelitian. Masalah dalam penelitian ini 

terkait komitmen pegawai sekolah di SMKN se-Kota Cimahi; 

b. Perumusan Masalah. Pada tahap ini peneliti merumuskan permasalahan 

dalam penelitian untuk dipecahkan dalam penelitian; 

c. Merumuskan Anggapan Dasar. Pada tahap ini peneliti mengkaji teori yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersumber dari 

pendapat para ahli dan kebijakan yang berlaku; 

d. Perumusan Hipotesis. Pada tahap ini peneliti merumuskan hipotesis 

berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan teori yang 

digunakan; 

e. Memilihi Pendekatan. Pada tahan ini peneliti memilih jenis pendekatan 

kuantitatif; 

f. Penentuan variabel dan sumber data. Pada tahap ini peneliti mencari 

variabel X dan Y serta sumber data yang berkaitan dengan penelitian; 

g. Menentukan dan menyusun Instrumen. Pada tahap ini peneliti merancang 

instrumen penelitian yang berdasar pada teori dan kebijakan yang telah 

ditetapkan; 

h. Uji Instrumen. Pada tahap ini peneliti melakukan uji instrumen untuk 

mengetahui apakah instrumen penelitian layak untuk dipakai dalam 

penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas; 

i. Pengumpulan Data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data 

melalui penyebaran instrumen kepada sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya; 

j. Analisis Data. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data yang 

telah terkumpul dari instrumen yang telah diisi oleh responden untuk 

kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti, sehingga peneliti 

mendapatkan hasil dan jawaban atas hipotesis penelitian; 

k. Kesimpulan dan Saran. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah didapat dan memberikan saran terkait penelitian 

yang telah dilakukan; dan 

l. Pelaporan. Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian dalam skripsi. 

F. Analisis Data 
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Dalam penelitian kuantitatif, daalisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data menurut Sugiyono (2016, hlm. 147) adalah: 

“Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan” 

1. Seleksi Data 

Pada langkah awal dalam analisis data penelitian, data yang 

terkumpul dari responden akan dilakukan penyeleksian data untuk 

meyakinkan bahwa data yang telah terkumpul layak untuk diolah lebih 

lanjut. 

 

2. Klasifikasi Data 

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah mengklasifikasikan 

data berdasarkan variabel X dan Y sesuai dengan sampel penelitian. 

Kemudian dilakukan pemberian skor pada setiap alternatif jawaban sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya yaitu dengan skala likert pada 

tabel 3.3 diatas. Jumlah skor yang diperoleh dari data responden merupakan 

skor mentah dari setiap variabel yang berfungsi sebagai sumber pengolahan 

data. 

 

3. Pengolahan Data 

a. Penghitungan Kecenderungan Umum Skor Responden 

Berdasarkan Penghitungan Rata-Rata (Weight Means Score) 

Teknik Weight Means Score (WMS) ini digunakan untuk 

mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap variabel 

penelitian. Adapun menurut Sugiyono (2009, hlm. 204) rumus Weight 

Means Score (WMS) adalah sebagai berikut : 

 

 

Rumus WMS: 
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�̅� =  
𝒙

𝒏
 

Keterangan: 

�̅� : Nilai rak setiap rata-rata yang dicari 

X : Jumlah skor gabungan (frekuensi jawaban dikali bobot 

untuk setiap alternatif kategori) 

N : Jumlah responden. 

 

Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pengolahan 

data dengan menggunakan rumus WMS : 

1) Memberi bobot nilai untuk setiap alternatif jawaban dengan 

menggunakan skala Likert; 

2) Menghitung frekuensi dari setiap alternatif jawaban yang dipilih; 

3) Menjumlahkan jawaban responden untuk setiap item dan langsung 

dikaitkan dengan bobot alternatif jawaban itu sendiri; 

4) Menentukan kriteria untuk setiap item dengan menggunakan tabel 

konsultasi hasil penghitungan WMS berikut ini : 

Tabel 3.10 

Konsultasi Hasil Penghitungan WMS 

Rentang 

Nilai 
Kriteria 

Penafsiran 

Variabel X Variabel Y 

4,01 – 5,00 Sangat Baik Selalu (SL) Sangat Mampu (SM) 

3,01 – 4,00 Baik Sering (SR) Mampu (MP) 

2,01 – 3,00 Cukup Kadang-kadang (KD) Cukup Mampu 

1,01 – 2,00 Rendah Jarang Sekali (JS) Kurang Mampu (KM) 

0,01 – 1,00 Sangat Rendah Tidak Pernah (TP) Tidak Mampu (TM) 

Pada tabel diatas mengenai konsultasi hasil perhitungan WMS, 

maka pengukuran terhadap instrumen penelitian pada variabel X terkait 

Komitmen Pegawai Sekolah dan Y terkait Efektivitas Implementasi TQM 

yang menggunakan skala likert tersebut akan memiliki kriteria dengan 

ketentuan adanya rentang nilai. Rentang nilai 0,01 – 1,00 untuk kriteria 

“Sangat Rendah”, sedangkan untuk nilai 4,01 – 5,00 termasuk pada 

kriteria “Sangat Baik”. 

 

b. Uji Normalitas Distribusi Data 
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Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui dan 

menentukan apakah pengolahan menggunakan analisis data aprametrik 

atau non parametrik. Untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam 

pengolahan data, perlu dilakukan uji normalitas distribusi data yaitu 

menggunakan rumus Chi Kuadrat (x2) sebagai berikut : 

𝑋2 = ∑
(𝑓𝑜− 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: 

X2̅̅̅̅  : Chi kuadrat yang dicari 

fo : Frekuensi yang ada (frekuensi observasi atau frekuensi 

sesuai dengan keadaan) 

fe : Frekuensi yang diharapkan, sesuai dengan teori 

 

Tahapan yang perlu dilakukan untuk mengubah skor mentah 

menjadi skor baku untuk setiap variabel adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan skor terbesar dan terkecil; 

2) Menentukan nilai rentang dengan rumus: 

𝑅 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 

3) Menentukan banyaknya kelas (BK) dengan menggunakan rumus 

Sturgress (Akdon dan Hadi, 2005, hlm. 87) 

𝐵𝐾 = 1 + 3,3 (𝑙𝑜𝑔 𝑛) 

BK= Banyak kelas 

n= Banyak responden (sampel) 

 

4) Mencari panjang kelas (i), yaitu dengan rumus rentang (R) dibagi 

banyak kelas interval (BK): 

𝑖 =
𝑅

𝐵𝐾
 

5) Membuat tabel penolong distribusi frekuensi sesuai dengan nilai 

panjang kelas (i) yang telah ditentukan sebelumnya; 

6) Menentukan rata-rata (mean) dengan menggunakan rumus: 

�̅� =
∑𝑓𝑋𝑖

𝑛
 

7) Menentukan simpangan baku atau standar deviasi dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

S = √
𝑛. ∑𝑓𝑋𝑖

2 − (∑𝑓𝑋𝑖)2

𝑛. (𝑛 − 1)
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8) Menentukan daftar frekuensi yang diharapkan (fe) melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Menentukan batas kelas interval, yaitu skor kiri (interval 

pertama) dikurang 0,5 dan semua skor kanan interval ditambah 

0,5; 

b) Menentukan batas kelas interval dengan menghitung angka 

standar atau Z-score dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Z =
𝑥 −  �̅�

S
 

Keterangan: 

x =  Batas kelas 

∑x =  Rata-rata distribusi 

S =  Standar deviasi 

c) Menentukan luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas. Sehingga 

diperoleh batas 0 – Z; 

d) Mencari luas dari setiap kelas interval dengan cara mengurangi 

angka-angka atau bilangan 0 – Z dengan interval selanjutnya 

(nilai luas 0 – Z pada baris pertama dikurangi dengan nilai luas 

0 – Z pada baris kedua) untuk tanda Z-score yang sama, dan 

menambahkan nilai luas 0 – Z yang mempunyai tanda yang 

berbeda (tanda positif dan negatif) ditambahkan dengan angka 

berikutnya; 

e) Menentukan frekuensi yang diharapkan (fe) dengan mengalikan 

luas dari setiap interval dengan jumlah responden (n). 

9) Menentukan nilai Chi-Kuadrat (X2), dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑋2 = ∑
(𝑓𝑜− 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒

𝑘

𝑖=1

 

 

10) Membandingkan X2
hitung dengan X2

tabel 

Setelah diketahui nilai X2
hitung, kemudian dikonsultasikan 

dengan nilai X2
tabel, dimana untuk taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 

dan derajat kebebasan (dk) = k – 1. Adapun kriteria pengujiannya 

sebagai berikut: 

a) Jika X2
hitung> X2

tabel, artinya distribusi data tidak normal; 

b) Jika X2
hitung< X2

tabel, artinya distribusi data normal. 

 

Adapun penghitungan uji normalitas data yang dilakukan 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21 for windows dengan rumus 
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One Simple Kolmogorov Smirnov Test. Berikut ini adalah tahapan dalam 

menghitung uji normalitas: 

1) Buka program SPSS; 

2) Masukkan data mentah Variabel X dan Y pada data variabel pada 

tampilan Data View; 

3) Klik Variabel View. Pada variabel view, kolom name pada baris 

pertama diisi dengan Variabel X dan baris kedua dengan Variabel 

Y, kolom decimal = 0, kolom tabel diisi dengan nama masing-

masing variabel, selebihnya biarkan seperti itu; 

4) Klik Analyze, sorot pada Nonparametric Test, kemudian klik Legacy 

dialog 1-Sample K-S; 

5) Masukkan Variabel X pada kotak Test Variabel List dengan men-

klik tanda panah; 

6) Klik Option, kemudian pilih descriptive pada Statistic dan Exclude 

cases test by test, lalu tekan continue; 

7) Klik Normal Distribution lalu OK (lakukan langkah yang sama 

untuk menghitung uji normalitas variabel Y). 

c. Uji Homogenitas Penelitian 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari 

beberapa populasi adalah sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai 

prasyarat dalam analisis Independent Sample T Test dan ANOVA. 

Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa 

varian dari beberapa populasi adalah sama. Berikut dasar pengambilan 

keputusan dalam pengujian homogenitas: 

a) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, maka dikatakan 

bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah 

tidak sama; 

b) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan 

bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah 

tidak sama. 

Berikut langkah-langkah pengujian Homogenitas pada program 

SPSS Versi 21.0 for Windows: 

1) Masuk program SPSS; 

2)  Klik variable view pada SPSS data editor; 
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3)  Pada kolom Name ketik item1, kolom Name pada baris kedua ketik 

item2 dan seterusnya; 

4) Pada kolom Decimals untuk kolom item1 dan item2 angka ganti 

menjadi 0; 

5) Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default); 

6) Klik Analyze - Compare Means - One Way Anova; 

7) Dependen List, klik variabel dependen 

8) Klik Options; 

9) Klik Homogeneity of variance, kemudian klik Continue; 

10) Klik OK, maka hasil output yang didapat pada kolom Test of 

Homogeneity of Variance. 

d. Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh variabel X (Komitmen Pegawai Sekolah) 

dengan variabel Y (Efektivitas Implementasi TQM). Adapun tahapan 

yang dilakukan dalam uji hipotesis ialah sebagai berikut : 

1) Uji Korelasi 

Pengujian korelasi dilakukan untuk mengetahui derajat  

hubungan antara variabel variabel X (Komitmen Pegawai Sekolah) 

dengan variabel Y (Efektivitas Implementasi TQM). Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Pearson Product Moment. Adapun rumus Pearson Product Moment 

sebagai berikut : 

𝒓𝒙𝒚 =
𝒏(∑𝑿𝒀) − (∑𝑿)(∑𝒀)

√{𝒏(∑𝑿𝟐) − (∑𝑿)𝟐}. {𝒏(∑𝒀𝟐) − (∑𝒀)𝟐}
 

 

 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi yang dicari 

N : Banyaknya subjek pemilik nilai 

X : Variabel 1 

Y : Variabel 2 

 

Dalam perhitungan tersebut, peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS Versi 21.0 for Windows. variabel yang akan 

dikorelasikan yaitu variabel X (Independen) dan Y (Dependen), 

maka rxy merupakan hasil koefisien dari kedua variabel. Kemudian 
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rxyhitung dibandingkan dengan rxy tabel, dengan taraf kesalahan sebesar 

5%. Apabila rxyhitung> rxytabel dan bernilai positif, maka terdapat 

hubungan yang positif sebesar angka hasil perhitungan tersebut. 

Selanjutnya yaitu menafsirkan koefisien korelasi untuk memberikan 

interpretasi dengan menggunakan tabel interpretasi nilai r sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 3.11 

Skala Pengukuran Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien 
Tingkat 

Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Dalam pengukuran koefisien korelasi, terdapat interval dari 

nilai koefisien tersebut. Untuk interval koefisien “0,80 – 1,00” 

termasuk pada tingkat hubungan atau korelasi “Sangat Kuat”. 

Sedangkan pada interval koefisien “0,00 – 0,199” termasuk pada 

tingkat korelasi yang “Sangat Rendah”. 

 

Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini : 

(a) H0 = Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara Komitmen Pegawai Sekolah terhadap 

Efektivitas Implementasi TQM di SMKN se-Kota 

Cimahi. 

(b) Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

Komitmen Pegawai Sekolah terhadap Efektivitas 

Implementasi TQM di SMKN se-Kota Cimahi. 

 

Adapun langkah untuk mencari koefisien korelasi dengan 

menggunakan SPSS menurut Riduan dan Sunarto (2013, hlm. 274-

275), yaitu sebagai berikut: 
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(1) Buka program SPSS, destinasikan Variabel view dan definisikan 

dengan mengisi kolom-kolom berikut: 

 Kolom name pada baris pertama diisi dengan variabel X dan 

baris kedua dengan variabel Y; 

 Kolom type, isi dengan numeric; 

 Kolom widht isi dengan 8; 

 Kolom decimal = 0; 

 Kolom label diisi untuk baris pertama variabel X dan baris 

kedua variabel Y; 

 Kolom value dan missing diisi dengan none; 

 Kolom align,  pilih center; dan 

 Kolom measure, pilih scale. 

(2) Aktifkan data view, kemudian masukan data variabel X dan Y; 

(3) Klik menu Analyze, kemudian pilih Correlate dan pilih 

Bivariate; 

(4) Sorot variabel X dan Y, lalu pindahkan ke kotak variabel dengan 

cara mengklik tanda ; 

(5) Tandai pilihan kotak Pearson; 

(6) Klik option dan tandai pada kotak pilihan Mean dan Standart 

Deviation, klik continue; dan 

(7) Klik Ok. 

 

2) Uji Koefisien Determinasi 

Untuk mencari pengaruh (varians) variabel dapat digunakan 

teknik statistik dengan menghitung besarnya koefisien determinasi. 

Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien 

korelasi yang telah ditentukan, dan selanjutnya dikalikan 100% 

(Sugiyono, 2014, hlm.154). 

𝐾𝐷 = (𝑟2) 𝑥 100% 

Keterangan: 

 KD = Nilai koefisien determinasi 

r  = Nilai koefisien korelasi 
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3) Uji Signifikansi Korelasi 

Pengujian signifikansi koefisien korelasi dimaksudkan untuk 

mengukur tingkat signifikansi keterkaitan antara variabel X dan 

variabel Y, maka digunakan rumus yang dikemukakan oleh Akdon 

(2008, hlm. 188) sebagai berikut : 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =
𝒓√𝒏 − 𝟐

√𝟏 − 𝒓𝟐
 

Keterangan: 

thitung : Nilai thitung 

 R : Koefisien korelasi hasil rhitung 

 N : Jumlah responden 

Pengujian signifikansi koefisien korelasi dimaksudkan untuk 

mengukur tingkat signifikansi keterkaitan antara variabel X dan 

variabel Y. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, secara statistik 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Ho : r = 0 

Artinya adalah tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap 

variabel Y. 

2) Ha ; r ≠ 0 

Artinya adalah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap 

variabel Y. 

 

Membandingkan thitung dengan ttabel untuk  = 0,05, uji satu 

pihak, dan derajat kebebasan (dk) = n – 2 , dengan kaidah pengujian 

sebagai berikut : 



74 
 

Syukron, 2016 
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI SEKOLAH TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TOTAL 
QUALITY MANAGEMENT (TQM) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI Se-KOTA CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

a) Jika thitung> ttabel maka Ha diterima sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai korelasi Pearson Product Moment tersebut 

signifikan; 

b) Jika thitung< ttabel maka Ho diterima sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai korelasi Pearson Product Moment tersebut tidak 

signifikan. 

 

 

 

4) Analisis Regresi 

Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk 

melakukan prediksi seberapa tinggi nilai dependen (Variabel Y) jika 

variabel independen (Variabel X) mengalami perubahan. Adapun 

rumus yang digunakan adalah regresi sederhana, karena didasari 

oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat (kausal) 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), rumus regresi 

sederhana menurut Akdon (2008, hlm. 197) sebagai berikut : 

�̂� = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan: 

𝑌�̂� = Subjek variabel terikat yang 

diproyeksikan 

   

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai 

tertentu untuk diprediksikan 

A = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

B = Nilai arah sebagai penentu ramalan 

(prediksi) yang menunjukkan nilai 

peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) 

variabel Y 

 

Dimana harga a dan b harus dicari terlebih dahulu dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑎 =
∑𝑌 − 𝑏. ∑𝑋

𝑛
 

𝑏 =
𝑛. ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋. ∑𝑌

𝑛. ∑𝑋2 − (∑𝑋)2
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Dalam perhitungannya, peneliti menggunakan SPSS Versi 

21.0 for Windows. Berikut langkah-langkah dalam pengujian regresi 

sederhana: 

1. Buka data penelitian yang sudah di input; 

2. Dari menu spss, pilih meneu anlayze, kemudian regresi, lalu klik 

linear. Maka akan muncul kotak dialog; 

3. Masukan variabel Y ke kolom Dependent, dan masukan variabel 

X ke kolom independent. Pada method kita pilih metode Enter; 

4. Klik statistic, lalu berikan tanda pada Estimates dan Metode Fit. 

Kemudian klik continue; 

5. Pada klik PLOT, pada Standardized Residual Plots, pilik 

Histogram dan Normal probability plot; dan 

6. Terkahir klik Ok untuk mengakhiri perintah. 


