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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2012) mengungkapkan bahwa 

penelitian pada dasarnya adalah suatu pencarian (inquiry), menghimpun data, 

melakukan pengukuran, analisis statistik, sintesis, membandingkan, mencari 

hubungan, menafsirkan hal-hal yang bersifat teka-teki. Untuk itu pada bab ini akan 

menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan di gunakan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian, adapun metodologi penelitian yang digunakan 

meliputi: metode dan pendekatan penelitian, lokasi, populasi, sampel penelitian, 

Definisi Operasional, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen dan instrumen 

penelitian. 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode berasal dari Bahasa Yunani yatu methodos yang berarti cara atau 

jalan. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan 

dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, 

menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Sehingga metode penelitian dapat 

diartikan sebagai suatu cara atau jalan untuk menemukan atau memperoleh data 

atau fakta dengan tujuan tertentu secara sistematis. Menurut Sugiyono (2016) 

mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara atau teknik yang digunakan adalah 

ilmiah, artinya didasari oleh ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan 

sistematis. Rasional berarti kegiatan dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal 

yang mampu ditangkap oleh penalaran manusia. Empiris berarti kegiatan yang 

dilakukan dapat diamati dan dirasakan oleh indera manusia. Sedangkan sistematis 

artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah 

yang bersifat logis.  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh 

motivasi berprestasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu 

pendidikan taman kanak-kanak di Kota Banjarbaru.  Sehingga penelitian ini 
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merupakan penelitian deskriptif, sebagaimana dikatakan oleh Prasetyo dan Jannah 

(2014) mengatakan bahwa penelitian yang memberikan gambaran yang lebih rinci 

mengenai suatu gejala atau fenomena disebut penelitian deskriptif. Sedangkan 

metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

merupakan pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke 

lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya 

menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. 

(Musianto, 2002). Sedangkan menurut Mulyadi (2011) mengatakan bahwa dalam 

pendekatan kuantitatif dapat memunculkan kesulitan untuk mengontrol variabel-

variabel lain yang berpengaruh terhadap proses penelitian baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian harus 

jelas sumber data, populasi dan sampel, homogenitas, dan volume penyebarannya. 

Data yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif berupa angka-angka yang harus 

diolah secara statistik, maka antar variabel yang dijadikan objek penelitian harus 

jelas korelasinya, agar  dapat ditentukan pendekatan statistik yang akan digunakan 

dalam mengolah data. 

Untuk memperoleh data yang tepat dalam penelitian ini maka perlu dibuat 

rancangan penelitian.  Dalam buku Metode penelitian yang ditulis Nana Syaodih 

Sukmadinata (2012) mengatakan bahwa melalui penggunaan metode penelitian 

yang tepat, maka tujuan rancangan penelitian dapat dirancang melalui kegiatan 

yang memberikan jawaban yang teliti terhadap pertanyaan – pertanyaan penelitian. 

Berdasarkan pada permasalahan dan hipotesis penelitian yang diajukan di atas, 

maka metode penelitian yang akan digunakan adalah rancangan penelitian survei 

cross-sectional, Dimana peneliti mengumpulkan data tentang sikap, pendapat, dan 

keyakinan responden pada waktu tertentu yaitu saat pengisian kuesioner oleh 

responden. (Creswell, 2015). Sebagaimana  dikatakan Creswell (2) mengatakan 

bahwa penelitian survey mengumpulkan data kuantitatif dengan kuesioner atau 

wawancara dan menganalisis data tersebut secara statistik untuk mendeskripsikan 

tren tentang respons terhadap pernyataan dan menguji  hipotesis penelitian yang 

ditunjang oleh studi bibliografi. Selain itu juga Penelitian survei dapat memberi 

kontribusi pada kepercayaan yang lebih besar terhadap generalisasi hasil. (Jick, 

1979) 
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Studi bibliografi sering disebut juga tinjauan kepustakaan, digunakan untuk 

melengkapi metode survey deskriptif. Data perilaku atau variabel seperti teori dan 

konsep serta hasil penelitian sebelumnya dikumpulkan melalui sumber arsip dan 

langkah-langkah untuk dapat melengkapi data lainnya. Studi bibliografi merupakan 

proses penelusuran (Jick, 1979). Sumber-sumber data tertulis  dapat berupa jurnal, 

buku-buku cetak, laporan-laporan penelitian seperti tesis dan disertasi dan 

sejenisnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan kepustakaan 

menurut Creswell (2015) adalah Rangkuman tertulis dari berbagai artikel jurnal, 

buku, dan dokumen-dokumen lain yang mendeskripsikan situasi informasi 

sebelumnya dan saat ini tentang topik penelitian.  Dalam pelaksanaan tinjauan 

kepustakaan Creswell (2015) membaginya dalam lima langkah, yaitu: 

1) Identifikasi beberapa istilah kunci untuk menggunakan dalam pencarian 

kepustakaan. 

2) Temukan kepustakaan tentang suatu topik dengan melihat beberapa tipe 

materi dan basis data, termasuk yang tersedia di Perpustakaan atau di internet. 

3) Evaluasi dan seleksi kepustakaan secara kritis untuk tinjauan. 

4) Organisasikan kepustakaan  yang telah diseleksi dengan mengabstraksi atau 

membuat catatan tentang kepustakaan dan mengembangkan diagram visual. 

5) Tulis suatu tinjauan kepustakaan yang melaporkan rangkuman kepustakaan 

untuk dimasukan kedalam laporan penelitian. 

 

3.2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan 

Selatan dengan objek penelitiannya adalah seluruh kepala sekolah dan guru yang 

bertugas di Taman Kanak-kanak baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum 

akreditasi. Pemilihan lembaga sekolah taman kanak-kanak yang terakreditasi dan 

belum terakreditasi didasari oleh adanya karakteristik-karakteristik yang 

diharapkan mampu mengungkap variabel mutu pendidikan dan motivasi berprestasi 

serta gaya kepemimpinan kepala sekolah mengingat akreditasi merupakan 

penilaian standar mutu sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 

3.2.2. Populasi 
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Menurut Creswell (2015) menjelaskan bahwa Populasi merupakan 

sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang sama. Sedangkan 

Populasi target (sampling frame) adalah sekelompok individu (atau sekelompok 

organisasi) dengan karakter penentu yang sama yang dapat diidentifikasi dan diteliti 

oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiono (2015) mengatakan bahwa populasi 

merupakan sekumpulan orang/ subyek dan objek yang mempunyai karakteristik 

atau ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar dapat 

ditarik sebuah kesimpulan sesuai tujuan penelitian. Berdasarkan pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan wilayah yang menjadi lingkup 

penelitian yang terdiri atas sekelompok individu atau subjek lainnya yang memiliki 

kesamaan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti sebagai objek 

penelitian untuk diteliti dan ditarik kesimpulan.  

Penelitian dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh 

motivasi berprestasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu 

pendidikan taman kanak-kanak di Kota Banjarbaru. Variabel dependen (terikat) 

dalam penelitian ini adalah mutu pendidikan Taman kanak – kanak, sedangkan 

variabel independen (bebas) adalah motivasi berprestasi dan gaya kepemimpinan 

kepala sekolah. Data mengenai mutu pendidikan taman kanak – kanak dapat 

diperoleh melalui tanggapan langsung kepala sekolah dan guru TK. Sedangkan 

untuk data motivasi berprestasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat 

diperoleh melalui tanggapan atau jawaban dari kepala sekolah langsung dan guru 

TK. Sehingga yang menjadi sumber data yang dibutuhkan berasal dari kepala 

sekolah dan guru TK. 

Dengan demikian populasi target dalam penelitian ini adalah Seluruh Kepala 

Sekolah dan guru taman kanak-kanak di Kota Banjarbaru. Jumlah satuan Taman 

kanak-kanak yang ada yaitu 149 TK, sehingga jumlah Kepala sekolah ada 149 

orang dan 953 orang guru TK yang tersebar di 5 Kecamatan yang ada di Kota 

Banjarbaru.  Data selengkapnya  dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1.  

Populasi Penelitian 
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No 
WILAYAH 

KECAMATAN 

JUMLAH TK  Jumlah 

Kepala 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 

TK 

Terakr

editasi  

Belum 

Terakreditasi 
Jumlah 

1 Landasan Ulin 13 19 32 32 210 

2 Cempaka 5 12 17 17 89 

3 Banjarbaru Utara 12 31 43 43 286 

4 Banjarbaru Selatan 13 21 34 34 236 

5 Liang Anggang 9 14 23 23 132 

Kota Banjarbaru 52 97 149 149 953 

Sumber :  Data Pokok Pendidkan (Dapodik) PAUD Kota Banjarbaru Tahun 

2017/2018 

 

Dilihat pada tabel 3.1 di atas menunjukan bahwa populasi dalam penelitian 

ini sangat besar dan peneliti tidak mungkin dapat mempelajari semua yang ada pada 

populasi tersebut karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Sehingga peneliti 

hanya menggunakan  sampel yang diambil dari populasi yang ada, karena sampel 

benar-benar mewakili karakteristik ataupun ciri-ciri dari populasi. (Lexy J. 

Moleong, 2006). 

 

3.2.3. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang akan diambil sebagai 

sumber data dengan cara tertentu sehingga sumber data tersebut dapat mewakili 

populasi untuk diteliti dan diambil kesimpulan. (Purwanto, 2012). Ada berbagai 

alasan dari seorang peneliti untuk memilih sampel penelitian dengan hati-hati, 

diantaranya yaitu kebutuhan untuk mengumpulkan data dengan mengamati 

individu yang mengalami fenomena, dapat mewakili populasi ideal, dan yang dapat 

diamati atau menyampaikan informasi yang dicari.(Miller et al., 2011). Pada 

pendekatan kuantitatif, jumlah sampel harus terseleksi dengan jelas, secara acak, 

terstruktur, mana yang kelompok eksperimen dan mana yang kelompok kontrol 

karena sampel harus mewakili populasi (representatif). (Musianto, 2002). Dengan 

adanya sampel maka memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian karena 

sampel sudah merupakan generalisasi dari populasi. Tujuan dalam menentukan 

sampel adalah untuk mendapatkan sampel yang tanggapannya dapat 

digeneralisasikan ke anggota dan organisasi lain yang serupa serta memilliki 

respons yang memenuhi keakuratan yang diperlukan dari subjek yang memenuhi 
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persyaratan statistik probabilitas. (Kerlinger, 1986; Miller et al., 2011; Nunnally, 

1978; Pedhauzer & Schmelkin, 1991). 

Menurut Sukmadinata (2012) bahwa penentuan sampel dari suatu populasi 

disebut penarikan sampel atau biasa disebut sampling. Sampling digunakan dalam 

penelitian survei yang mengharapkan penelitian atas data yang di ambil dari 

sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik yang 

digunakan, teknik pengambilan sampel ini disebut dengan teknik sampling. 

(Sugiyono, 2015).   Agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk 

memprediksi populasi, maka setiap anggota populasi memperoleh kesempatan yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel. (Prasetyo and Jannah, 2014).  

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa populasi penelitian 

memiliki karakteristik yang berbeda dan penyebaran datanya proporsional. 

Sehingga untuk memperoleh sampel  penelitian di gunakan teknik Proportionate 

stratifified Random sampling. Adapun dasar pengambilan teknik yang digunakan 

karena populasi mempunyai anggota/ unsur yang heterogen dengan karakteristik 

populasi yang ada bervariasi dan proporsional. Menurut Sugiono (2016) 

mengatakan bahwa teknik Proportionate stratifified Random sampling digunakan 

bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional.  

Kota Banjarbaru dibagi menjadi 5 wilayah kecamatan, agar setiap anggota 

populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, maka 

sampel yang dipilih harus berada di 5 wilayah tersebut. Disamping dibagi atas 

wilayah, akreditasi sekolah juga diduga dapat mempengaruhi populasi penelitian. 

Berdasarkan data akreditasi, terdapat 52 TK terakditasi dan 97 TK belum akreditasi. 

Jumlah taman kanak-kanak yang terakreditasi dan yang belum akreditasi tersebar 

secara proporsional di setiap wilayah di Kota Banjarbaru dan berdasarkan pada 

saran-saran tentang ukuran sampel dalam penelitian yang disampaikan oleh Roscoe 

(1982) dalam Sugiono (2016) yaitu salah satu sarannya adalah ukuran sampel yang 

layak untuk penelitian adalah minimal 30, walaupun sebenarnya tidak ada aturan 

sederhana dan baku tentang seberapa besar sampel yang seharusnya diambil. 

(Laher, 2016). Lebih lanjut Laher (2016) mengemukakan bahwa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan sampel agar dapat terwakilkan yaitu aspek 
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komposisi sampel dan ukuran sampel. Untuk mendapatkan penyebaran sampel di 

wilayah maka peneliti menggunakan rumus dalam buku metode penelitian 

kuantitatif yang di tulis oleh Prasetyo dan Jannah (2014, hlm. 130). Adapun 

rumusnya adalah: 

Rumus 1.  

Rumus menentukan penyebaran sampel yang sebanding dengan populasi. 
 

 

 

Dengan menggunakan rumus tersebut, sehingga dapat ditetapkan  sampel 

berdasarkan penyebaran wilayah dan akreditasi sebagaimana pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2.  

Penetapan sampel berdasarkan Wilayah dan Akreditasi 

No WILAYAH 

Jumlah TK berdasarkan 

akreditasi 
Jumlah Sampel Wilayah 

Terakre

ditasi  

Belum 

Terakre

ditasi 

Jumlah 

TK 

Terakre

ditasi  

Belum 

Terakre

ditasi 

Jumlah 

Sampel 

TK 

1 Kec. Landasan Ulin 13 19 32 3 4 7 

2 Kec. Cempaka 5 12 17 1 3 4 

3 Kec. Banjarbaru Utara 12 31 43 2 6 8 

4 Kec. Banjarbaru Selatan 13 21 34 3 4 7 

5 Kec. Liang Anggang 9 14 23 1 3 4 

Kota Banjarbaru 52 97 149 10 20 30 

Sumber data: data diolah 2017 

Setelah pemilihan sampel ditentukan dan terdapat 30 taman kanak-kanak 

yang mewakili semua TK di 5 wilayah Kecamatan Kota Banjarbaru baik yang 

sudah terakreditasi maupun yang belum akreditasi. Selanjutnya diteruskan dengan 

penarikan sampel untuk menentukan taman kanak-kanak dan semua kepala sekolah 

dan guru TK tersebut menjadi responden. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 159 orang dengan rincian sebagai berikut: 30 kepala sekolah  dan 129 

guru TK dari 30 taman kanak-kanak yang dinyatakan sebagai sampel. Data 

responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut: 

Tabel 3.3.  

Sampel dan Anggota Sampel Penelitian 

No Wilayah NAMA TK 
Kepala 

Sekolah 

Guru 

TK 

1 

Kec. Landasan Ulin 

TK Tulip 1 1 

2 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Golf 1 10 

3 TK Tresnania 1 9 

4 TK Negeri Pembina Kecamatan Landasan Ulin 1 5 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 
 x Total Sampel 



104 
 

 
Achmad Mauluddin, 2020 
PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP MUTU 

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI KOTA BANJARBARU 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

No Wilayah NAMA TK 
Kepala 

Sekolah 

Guru 

TK 

5 TK Manggis 1 4 

6 TK Intan Wella Sari 1 4 

7 TK Citra Tunas Bangsa 1 7 

8 

Kec. Cempaka 

TK Al Qurrata 1 0 

9 TK Mustika Cempaka 1 5 

10 TK Mutiara Intan 1 4 

11 TK Teratai 1 6 

12 

Kec. Banjarbaru Utara 

TK Negeri Pembina Kota Banjarbaru 1 5 

13 TK Tunas Harapan 2 1 2 

14 TK Mawar 1 2 

15 TK Salsabila 1 2 

16 TK Jelita 1 2 

17 TK Raudhatul Jannah 1 2 

18 TK Sandhy Putra 1 11 

19 TK A BA TA Preschool 1 2 

20 

Kec. Banjarbaru 

Selatan 

TK Bina Putra 1 4 

21 TK Ratu Elok 1 1 

22 TK Husna School 1 6 

23 TK Citra Indonesia 1 3 

24 TK Tunas Ambulung 1 4 

25 TK Trisula 1 4 

26 TK Karakter Tunas Bangsa 1 9 

27 

Kec. Liang Anggang 

TK Permata Hati 1 1 

28 TK Negeri Pembina Kecamatan Liang Anggang 1 6 

29 TK Riyadhus Saadah 1 4 

30 TK Syabilal Rasyad 1 4 

JUMLAH 30 129 

Sumber :  Data Pokok Pendidkan (Dapodik) PAUD Kota Banjarbaru Tahun 

2017/2018. 
 

3.3. Definisi Operasional,   

Definisi Operasional Variabel Penelitian merupakan spesifikasi kegiatan 

peneliti dalam mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya, definisi macam 

ini memberikan batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus 

dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut (Fred N. Kerlinger, 

Foundation of Behavioral Research, 2003). Sedangkan menurut Moh. Nazir (2003) 

mengatakan bahwa Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu 

definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan sebuah arti, atau 

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Lebih lanjut Moh. Nazir (2003) 

mengatakan bahwa terdapat tiga buah bentuk dalam memberikan definisi 

operasional terhadap variabel, yaitu : 
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a. Definisi yang dibuat berdasarkan kegiatan lain yang terjadi, atau kegiatan 

yang harus dilakukan, atau yang tidak dilakukan untuk memperoleh konstrak 

yang didefinisikan.  

b. Definisi yang disusun  berdasarkan atas sifat atau atas cara bekerjanya hal 

yang didefinisikan.  

c. Definisi yang disusun atas dasar bagaimana hal yang didefinisikan itu 

muncul. 

Definisi Operasional Variabel Penelitian yang dirumuskan untuk setiap 

variabel harus sampai melahirkan indikator-indikator dari setiap variabel yang 

diteliti yang kemudian akan dijabarkan dalam instrumen penelitian. Secara umum 

ada 3 aspek yang menjadi kunci dalam penelitian ini, yaitu pengaruh motivasi 

berprestasi terhadap mutu pendidikan taman kanak-kanak, gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap mutu pendidikan taman kanak-kanak dan mutu pendidikan 

taman kanak-kanak di Kota Banjarbaru.  Ada 2 kelompok variabel yang dikaji 

dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (terikat) dan independen (bebas). 

Variabel dependen adalah suatu atribut atau ciri khusus yang  bergantung pada atau 

dipengaruhi oleh variabel independen (Creswell). Pada penelitian ini yang 

dimaksud dengan variabel dependen yaitu: mutu pendidikan taman kanak – kanak 

di kota Banjarbaru. Sedangkan variabel independen menurut Creswell (2015) 

adalah atribut atau ciri khusus yang mempengaruhi hasil atau variabel independen. 

Ada dua variabel dalam penelitian yang termasuk dalam variabel independen, yaitu 

motivasi berprestasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. 

Dengan definisi operasional setiap variabel dalam penelitian kita akan 

mengetahui dimensi dan indikator – indikatornya dan definisi operasional 

merupakan unsur yang penting dalam memberikan petunjuk tentang bagaimana 

suatu variabel penelitian  diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah definisi operasional dari motivasi berprestasi (X1), gaya kepemimpinan (X2) 

dan mutu pendidikan (Y). 

 

3.3.1. Definisi Operasional Mutu pendidikan (Y) 

Definisi Konseptual Mutu Pendidikan adalah suatu proses yang 

menghasilkan jasa atau layanan pendidikan yang memenuhi standar yang sudah 
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ditetapkan. Definisi Operasional mutu Pendidikan taman kanak-kanak adalah 

kesesuaian  penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dengan memenuhi 

dan melebihi standar mutu pendidikan anak usia dini, dan selalu melakukan 

perbaikan mutu terus – menerus (Continous  Quality Improvement). Sallis (2012), 

Satori (2016), Anita (2017), Engkoswara dan Aan Komariah (2012).  Dengan 

demikian dimensi dan indikator pada variabel mutu pendidikan taman kanak-kanak 

yaitu: 

a. Dimensi Kesesuain dengan standar PAUD dengan indikator sebagai berikut: 

1) Kesesuaian dengan standar capaian perkembangan anak, dengan sub 

indikator: Pencapaian perkembangan anak secara akademik dan non 

akademik yang mencakup perkembangan nilai agama dan moral, fisik-

motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional serta seni sesuai 

kelompok usia anak dan didokumentasikan dengan baik 

2) Kesesuaian dengan standar isi, dengan sub indikator: Lingkup materi  

disajikan dalam tema dan sub tema, yang disusun sesuai dengan 

kebutuhan tingkat usia anak 4 s.d 6 tahun dan budaya lokal. 

3) Kesesuaian dengan standar proses, dengan sub indikator: Mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembelajaran. 

4) Kesesuaian dengan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan 

sub indikator: Terpenuhinya kualifikasi akademik dan kompetensi 

Pendidik dan tenaga kependidikan. 

5) Kesesuaian dengan standar Sarana dan Prasarana, dengan sub indikator: 

Prasaran gedung yang sesuai dengan rasio anak dan kelengkapan sarana 

pendidikan dan pembelajaran. 

6) Kesesuaian dengan standar pengelolaan, dengan sub indikator: 

Perencanaan pendidikan meliputi: visi, misi dan tujuan taman kanak-

kanak dan rencana kerja; Pengorganisasian meliputi: struktur oganisasi 

dan jaringan kemitraan; Pelaksanaan meliputi: panduan pelaksanaan, 

pengadministrasian dan sistem informasi manajemen; Pengawasan oleh 

kepala sekolah; dan Penilaan hasil kerja meliputi pelaporan kegiatan dan 

penghargaan. 
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7) Kesesuaian dengan standar pembiayaan, dengan sub indikator: Meliputi 

rencana pembiayaan, sumber biaya dan laporan pertanggungjawaban. 

8) Kesesuaian dengan standar penilaian pendidikan, dengan sub indikator: 

Memiliki panduan dan teknik penilaian serta pelaporan hasil penilaian. 

b. Dimensi Perbaikan mutu terus-menerus (Continous Quality Improvement) 

dengan indikator sebagai berikut: 

1) Merencanakan dan memprioritaskan kegiatan perbaikan, dengan sub 

indikator: Kegiatan perbaikan di rencanakan dan diprioritaskan. 

2) Perbaikan berdasarkan fakta dan data, dengan sub indikator: Perbaikan 

pada kekurang sesuai dengan kenyataan dan kemampuan sumberdaya. 

3) Melibatkan semua pihak dalam melakukan perbaikan, dengan sub 

indikator: Melibatkan semua unsur pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua, masyarakat dan pemerintah. 

4) Memantau dan mengevaluasi solusi, proses dan perbaikan baru, dengan 

sub indikator: Pemantauan dan evaluasi secara berkala 

5) Peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan, dengan sub indikator: 

Menetapkan standar lebih tinggi lagi dan perbaikan dilakukan dengan  

konsisten secara terus menerus. 

 

3.3.2. Definisi Operasional Motivasi berprestasi (X1) 

Definisi Konseptual motivasi berprestasi adalah suatu kebutuhan akan 

prestasi untuk mencapai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengungguli 

orang lain dengan memiliki standar yang tinggi. Definisi Operasional Motivasi 

berprestasi adalah dorongan dalam memenuhi kebutuhan akan prestasi, berafiliasi 

dan kebutuhan akan kekuasaan agar dapat menjadi yang terbaik dan mengungguli 

orang lain. (Agus Ekada, Aceng Muhtaram Mirfani, Cicih Sutarsih, 2016), David 

McClelland dalam Mangkunegara (2013). Dimensi dan indikator dari motivasi 

berprestasi yaitu: 

a. Dimensi Kebutuhan akan prestasi (need for achievement) dengan indikator 

sebagai berikut: 



108 
 

 
Achmad Mauluddin, 2020 
PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP MUTU 

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI KOTA BANJARBARU 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1) Tanggungjawab dalam  melakukan kerja, dengan sub indikator: Selalu 

memberikan laporan apa adanya pada setiap situasi apapun yang 

dihadapi dalam pekerjaan dan dipertanggung jawabkan. 

2) Kemandirian dalam bekerja, dengan sub indikator: Mampu bekerja 

sendiri dengan memaksimalkan potensi diri dan tim tanpa mengharap 

bantuan pihak luar. 

3) Efisiensi dalam penyelesaian tugas, dengan sub indikator: 

Menyelesaikan setiap tugas dalam waktu yang cepat serta tidak suka 

membuang waktu atau menunda-nunda pekerjaan. 

4) Keinginan kuat akan umpan balik prestasi, dengan sub indikator: 

Menjadikan kesalahan di masa yang lalu sebagai perbaikan di masa akan 

datang dan menjadikan kesalahan yang dilakukan tidak terulang kembali. 

5) Kreatif dan Inovatif, dengan sub indikator: Mencari cara baru untuk 

menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. 

6) Pola pikir berorientasi kedepan, dengan sub indikator: Mampu 

menjadikan masalah dalam pekerjaan sebagai pemicu keberhasilan ke 

depan dan memiliki program jangka pendek, menengah dan panjang 

yang jelas. 

b. Dimensi Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation) dengan indikator 

sebagai berikut: 

1) Dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan sub indikator: 

Mampu besosialisasi dengan bahawan, orang tua siswa dan masyarakat. 

2) Berada bersama orang lain, dengan sub indikator: Menunjukan sikap 

kebersamaan dengan orang lain. 

3) Tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, dengan sub 

indikator: Tidak membicarakan aib atau masalah dan membantu 

menyelesaikan masalah orang lain. 

4) Bekerjasama dengan orang lain, dengan sub indikator: Dapat 

bekerjasama dalam tim maupun dengan organisasi lain diluar sekolah. 

c. Dimensi Kebutuhan akan kekuasaan (need for power) dengan indikator 

sebagai berikut: 
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1) Dorongan untuk mencapai otoritas untuk memiliki pengaruh terhadap 

orang lain, dengan sub indikator: Orang lain dapat dipengaruhi dan 

mengikuti perkataan dan perbuatan kepala sekolah. 

2) Sikap peran aktif disetiap kegiatan, dengan sub indikator: Bersemangat 

kerja keras dan pantang menyerah dengan selalu hadir tepat waktu dan 

fokus dalam bekerja. 

3) Selalu melakukan supervisi kepada bawahan, dengan sub indikator: 

Selalu memberikan saran dan solusi setiap kegiatan atau pekerjaan 

bawahan. 

4) Keinginan untuk unggul, dengan sub indikator: Mampu menyusun 

rencana kerja yang unggul dan mampu mengkoordinasikan program 

kerja secara jelas dan bersemangat. 

 

3.3.3. Definisi Operasional Gaya kepemimpinan (X2) 

Definisi Konseptual gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi 

seorang pemimpin yang konsisten dalam mengarahkan bawahannya untuk 

mencapai tujuan. Definisi Operasional gaya kepemimpinan dalam penelitian ini 

adalah pola perilaku seorang pemimpin  dalam mengarahkan orang lain untuk 

mencapai tujuan, perilaku tersebut menunjukan gaya Transaksional, 

Transformasional dan Visioner. (Chi Wai Chan, 2014; Engkoswara dan Aan 

Komariah, 2012; Gipson et al., 2017; Robbins, Stephen. P., 2008). Dimensi dan 

indikator gaya kepemimpinan yaitu: 

a. Dimensi gaya transaksional dengan indikator sebagai berikut: 

1) Adanya imbalan/ penghargaan untuk prestasi, dengan sub indikator 

Menjalankan pertukaran kontraktual antara penghargaan dan usaha, 

menjanjikan penghargaan untuk kinerja yang bagus, dan mengakui 

pencapaian yang diperoleh. 

2) Manajemen Eksepsi Aktif (Active Management by Exception), dengan 

sub indikator Mengamati dan mencari penyimpangan dari aturan-aturan 

dan standar, serta melakukan tindakan perbaikan. 
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3) Manajemen Eksepsi Pasif (Passive Management by Exception), dengan 

sub indikator Bimbingan dan Perbaikan dilakukan hanya jika standar 

tidak tercapai setelah selesai dilaksanakan. 

4) Bebas (Laissez-Faire) dengan sub indikator memberikan kebebasan 

kepada bawahan dalam bekerja, melepaskan tanggung jawab dan 

menghindari pengambilan keputusan. 

b. Dimensi gaya transformasional dengan indikator sebagai berikut: 

1) Adanya Pengaruh yang Ideal (Idealized Influence), dengan sub indikator 

Memberikan visi dan misi, menanamkan kebanggaan, serta mendapatkan 

respek dan kepercayaan. 

2) Adanya dorongan/ motivasi yang Inspirasional (Inspirational 

Motivation), dengan sub indikator mengkomunikasikan ekspektasi yang 

tinggi, menggunakan simbol-simbol untuk berfokus pada upaya, dan 

menyatakan tujuan-tujuan penting. 

3) Adanya Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation), dengan sub 

indikator Meningkatkan kecerdasan, rasionalitas, dan pemecahan 

masalah yang cermat. 

4) Adanya pertimbangan yang bersifat individual (Individual 

Consideration), dengan sub indikator Memberikan perhatian pribadi, 

memperlakukan masing-masing karyawan secara individual, serta 

melatih dan memberikan saran. 

c. Dimensi gaya visioner dengan indikator sebagai berikut: 

1) Peranan sebagai penentu arah, dengan sub indikator: Memiliki visi yang 

jelas, sebagai pelopor dan penentu arah, mempunyai kemampuan dan 

keterampilan, berwawasan luas dan selalu melakukan perbaikan serta 

mampu bekerja sama dalam tim. 

2) Peranan sebagai agen perubahan, dengan sub indikator: Bertanggung 

jawab dan sebagai pelopor dalam perubahan, perubahan dilakukan ke 

arah perbaikan secara bersama-sama. 

3) Peranan sebagai juru bicara, dengan sub indikator: Mampu menjalian 

kerjasama dan komunikasi dengan baik kepada semua orang, mengikuti 

dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. 
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4) Peranan sebagai  pelatih, dengan sub indikator: Mengoptimalkan potensi 

sumberdaya manusia yang ada dalam mewujudkan visi lembaga dengan 

membangun komitmen, memotivasi bawahan, meningkatkan 

kemampuan guru dan pegawai serta menghargai prestasi dan merevisi 

visi sesuai perkembangan. 

Definisi operasional yang dirumuskan untuk setiap variable dengan  

indikator-indikator dari setiap variable yang diteliti dan kemudian akan dijabarkan 

dalam kisi-kisi dan instrument penelitian. 

 

3.4. Kisi-kisi instrumen 

Hal yang pertama dilakukan dalam menyusun instrumen adalah kita harus 

membuat kisi-kisi instrumen, dimana kisi-kisi instrumen mempertimbangkan 

variabel-variabel dalam penelitian. Sebagaimana dikatakan Creswell (2015) bahwa 

pertama-tama peneliti perlu mempertimbangkan apakah instrumen survei itu sudah 

tersedia untuk mengukur variabel dan mempertimbangkan untuk memodifikasi 

instrumen yang sudah ada bila tidak ada maka merancang instrumen sendiri. 

Dalam menyusun dan membuat instrumen, peneliti  menggunakan teori 

sebagai panduan pengumpulan data. Sebagaimana dikatakan Purwanto (2012) 

mengatakan bahwa dalam mengembangkan alat ukur, teori membantu memberikan 

definisi mengenai variabel-variabel yang akan dikumpulkan datanya. Pertanyaan-

pertanyaan pada penelitian ini dikembangkan atas dasar definisi operasional dari 

masing-masing variabel, yang mengacu pada dimensi dan indikator yang 

dituangkan dalam kisi-kisi instrumen,  yang ditunjukan pada tabel 3.4 berikut: 

3.4.1. Kisi-kisi Variabel mutu pendidikan (Y) 

Tabel 3.4.  

Kisi-kisi instrumen Penelitian variabel mutu pendidikan (Y) 

Definisi 

Operasional 

Dimensi/ 

Aspek 
Indikator Sub indikator 

Mutu Pendidikan 

TK adalah 

kesesuaian 

penyelenggaraan 

pendidikan TK 

dengan standar 

mutu pendidikan 

1. Kesesuaian 

dengan 

Standar 

PAUD 

1.1.Kesesuaian 

dengan standar 

capaian 

perkembangan 

anak 

1.1.1. Pencapaian perkembangan 

anak secara akademik dan 

non akademik yang 

mencakup perkembangan 

nilai agama dan moral, 

fisik-motorik, kognitif, 

bahasa, dan sosial-
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Definisi 

Operasional 

Dimensi/ 

Aspek 
Indikator Sub indikator 

anak usia dini 

yang sudah 

ditetapkan  

dengan selalu 

melakukan 

perbaikan terus - 

menerus 

(Hoy&Miskel. 

2014), (Sallis. 

2012), (Satori. 

2016, Anita 

(2017) 

emosional serta seni sesuai 

kelompok usia anak  

1.1.2. Dokumentasi laporan 

capaian perkembangan 

anak dengan baik 

1.2.Kesesuaian 

dengan standar 

isi 

1.2.1. Lingkup materi  disajikan 

dalam tema dan sub tema, 

yang disusun sesuai 

dengan kebutuhan tingkat 

usia anak 4 s.d 6 tahun dan 

budaya lokal  

1.3.Kesesuaian 

dengan standar 

proses 

1.3.1. Adanya perencanaan 

pembelajaran,  

1.3.2. Adanya pelaksanaan 

pembelajaran,  

1.3.3. Adanya evaluasi 

pembelajaran 

1.3.4. Adanya pengawasan 

pembelajaran 

1.4.Kesesuaian 

dengan standar 

penilaian 

pendidikan 

1.4.1. Memiliki panduan 

penilaian 

1.4.2. Memiliki teknik penilaian  

1.4.3. Menyusun laporan hasil 

penilaian 

1.5.Kesesuaian 

dengan standar 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

1.5.1. Terpenuhinya kualifikasi 

akademik pendidik dan 

tenaga kependidikan 

1.5.2. Terpenuhinya kompetensi 

Pendidik dan tenaga 

kependidikan 

1.6.Kesesuaian 

dengan Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

1.6.1. Prasaran gedung yang 

sesuai dengan rasio anak  

1.6.2. Kelengkapan sarana 

pendidikan dan 

pembelajaran. 

1.7.Kesesuaian 

dengan Standar 

pengelolaan 

1.7.1. Perencanaan pendidikan 

meliputi: visi, misi dan 

tujuan taman kanak-kanak 

dan rencana kerja;  

1.7.2. Pengorganisasian meliputi: 

struktur oganisasi dan 

jaringan kemitraan;  
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Definisi 

Operasional 

Dimensi/ 

Aspek 
Indikator Sub indikator 

1.7.3. Pelaksanaan meliputi: 

panduan pelaksanaan, 

pengadministrasian dan 

sistem informasi 

manajemen;  

1.7.4. Pengawasan oleh kepala 

sekolah 

1.7.5. Penilaan hasil kerja 

meliputi pelaporan 

kegiatan dan penghargaan. 

1.8.Kesesuaian 

dengan standar 

pembiayaan 

1.8.1. Meliputi rencana alokasi 

pembiayaan,  

1.8.2. Sumber biaya 

1.8.3. Laporan 

pertanggungjawaban. 

2. Perbaikan 

mutu terus 

menerus 

(Continous 

Quality 

Improveme

nt) 

2.1.Merencanakan 

dan 

memprioritaska

n kegiatan 

perbaikan 

2.1.1. Kegiatan perbaikan di 

rencanakan   

2.1.2. Kegiatan perbaikan 

diprioritaskan 

2.2.Perbaikan 

berdasarkan 

fakta dan data 

2.2.1. Perbaikan pada 

kekurangsesuaian dengan 

kenyataan  

2.2.2. Perbaikan pada 

kemampuan sumberdaya. 

2.3.Melibatkan 

semua pihak 

dalam 

melakukan 

perbaikan 

2.3.1. Keterlibatan unsur guru 

dan tenaga administrasi 

dalam perbaikan mutu 

2.4.Memantau dan 

mengevaluasi 

solusi, proses 

dan perbaikan 

baru 

2.4.1. Pemantauan secara berkala 

2.4.2. Evaluasi secara berkala 

2.5.Peningkatan 

mutu dilakukan 

secara 

berkelanjutan 

2.5.1. Menetapkan standar lebih 

tinggi lagi  

2.5.2. Perbaikan dilakukan 

dengan  konsisten secara 

terus menerus. 

Sumber data: data diolah 2017 
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3.4.2. Kisi-kisi Variabel motivasi berprestasi (X1) 

Tabel 3.5.  

Kisi-kisi instrumen Penelitian motivasi berprestasi (X1) 

Definisi 

Operasional 

Dimensi/ 

Aspek 
Indikator Sub indikator 

Definisi 

Operasional 

Motivasi 

berprestasi adalah 

dorongan dalam 

memenuhi 

kebutuhan akan 

prestasi, 

berafiliasi dan 

kebutuhan akan 

kekuasaan agar 

dapat menjadi 

yang terbaik dan 

mengguli orang 

lain. (Agus 

Ekada, Aceng 

Muhtaram 

Mirfani, Cicih 

Sutarsih, 2016), 

David 

McClelland 

dalam 

Mangkunegara 

(2013).  

1. Kebutuhan 

akan 

prestasi 

1.1.Tanggungjawab 

dalam  

melakukan 

kerja 

1.1.1. Memberikan laporan apa 

adanya pada setiap situasi 

apapun yang dihadapi 

dalam pekerjaan  

1.1.2. Setiap kegiatan 

dipertanggungjawabkan. 

1.2.Kemandirian 

dalam 

bertindak 

1.2.1. Mampu bekerja sendiri 

dengan memaksimalkan 

potensi diri dan tim 

1.2.2. Tanpa mengharap bantuan 

pihak luar 

1.3.Efisiensi dalam 

penyelesaian 

tugas 

1.3.1. Menyelesaikan setiap 

tugas dalam waktu yang 

cepat  

1.3.2. Tidak suka membuang 

waktu atau menunda-

nunda pekerjaan. 

1.4.Keinginan kuat 

akan umpan 

balik prestasi 

1.4.1. Menjadikan kesalahan di 

masa yang lalu sebagai 

perbaikan di masa akan 

datang  

1.4.2. Menjadikan kesalahan 

yang dilakukan tidak 

terulang kembali. 

1.5.Kreatif dan 

Inovatif 

1.5.1. Mencari cara baru untuk 

menyelesaikan tugas 

secara efektif dan efisien. 

1.6.Pola pikir 

berorientasi 

kedepan 

1.6.1. Mampu menjadikan 

masalah dalam pekerjaan 

sebagai pemicu 

keberhasilan ke depan  

1.6.2. Memiliki program jangka 

pendek, menengah dan 

panjang yang jelas. 

2. Kebutuhan 

akan 

afiliansi 

2.1.Dorongan 

untuk 

berinteraksi 

dengan orang 

lain 

(sosialisasi) 

2.1.1. Mampu besosialisasi 

dengan bahawan,  

2.1.2. Mampu besosialisasi 

dengan orang tua siswa  

2.1.3. Mampu besosialisasi 

dengan masyarakat. 
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Definisi 

Operasional 

Dimensi/ 

Aspek 
Indikator Sub indikator 

2.2.Berada bersama 

orang lain  

(Sikap 

kebersamaan) 

2.2.1. Menunjukan sikap 

kebersamaan dengan 

orang lain 

2.3.Tidak mau 

melakukan 

sesuatu yang 

merugikan 

orang lain 

2.3.1. Tidak membicarakan aib 

atau masalah  

2.3.2. Membantu menyelesaikan 

masalah orang lain. 

2.4.Bekerjasama 

dengan orang 

lain 

(Kolaboratif) 

2.4.1. Dapat bekerjasama dalam 

tim maupun dengan 

organisasi lain diluar 

sekolah. 

3. Kebutuhan 

akan 

kekuasaan 

3.1.Dorongan 

untuk mencapai 

otoritas untuk 

memiliki 

pengaruh 

terhadap orang 

lain.  

3.1.1. Orang lain dapat 

dipengaruhi dan mengikuti 

perkataan kepala sekolah. 

3.1.2. Orang lain dapat 

dipengaruhi dan mengikuti 

perbuatan kepala sekolah. 

3.2.Sikap peran 

aktif disetiap 

kegiatan 

3.2.1. Bersemangat kerja keras 

dan pantang menyerah 

dengan selalu hadir tepat 

waktu  

3.2.2. Fokus dalam bekerja. 

3.3.Melakukan 

supervisi 

kepada 

bawahan  

3.3.1. Memberikan saran dan 

solusi setiap kegiatan atau 

pekerjaan bawahan. 

3.4.Keinginan 

untuk unggul 

3.4.1. Mampu menyusun rencana 

kerja yang unggul  

3.4.2. Mampu 

mengkoordinasikan 

program kerja secara jelas 

dan bersemangat. 

Sumber data: data diolah 2017 

 

3.4.3. Kisi-kisi Variabel gaya kepemimpinan (X2) 

Tabel 3.6.  

Kisi-kisi instrumen Penelitian variabel gaya kepemimpinan (X2) 
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Definisi 

Operasional 
Dimensi/ Aspek Indikator Sub indikator 

Pola perilaku 

seorang 

pemimpin  dalam 

mengarahkan 

bawahannya 

untuk mencapai 

tujuan, perilaku 

tersebut 

menunjukan 

gaya 

kepemimpinan 

Transaksional, 

Transformasional 

dan Visioner. 

Engkoswara dan 

Aan Komariah 

(2012,); Robbins, 

Stephen. P. 

(2008); Chi Wai 

Chan (2014); 

Gipson et al. 

(2017). 

1. Gaya 

Transaksional 

1.1.Adanya 

imbalan/ 

penghargaan 

untuk prestasi 

1.1.1. Menjalankan pertukaran 

kontraktual antara 

penghargaan dan usaha,  

1.1.2. Menjanjikan 

penghargaan untuk 

kinerja yang bagus,  

1.1.3. Mengakui pencapaian 

yang diperoleh 

1.2.Manajemen 

Eksepsi Aktif 

(Active 

Management 

by Exception) 

1.2.1. Mengamati dan mencari 

penyimpangan dari 

aturan-aturan dan standar 

1.2.2. Melakukan tindakan 

perbaikan. 

1.3.Manajemen 

Eksepsi Pasif 

(Passive 

Management 

by Exception) 

1.3.1. Bimbingan dan 

Perbaikan dilakukan 

hanya jika standar tidak 

tercapai setelah selesai 

dilaksanakan. 

1.4.Bebas (Laissez-

Faire) 

1.4.1. Memberikan kebebasan 

kepada bawahan dalam 

bekerja,  

1.4.2. Melepaskan tanggung 

jawab  

1.4.3. Menghindari 

pengambilan keputusan. 

2. Gaya 

Transformasio

nal 

2.1. Idealized 

Influence  

2.1.1. Memberikan visi dan 

misi,  

2.1.2. Menanamkan 

kebanggaan,  

2.1.3. Mendapatkan respek dan 

kepercayaan. 

2.2. Inspirational 

Motivation 

2.2.1. Mengkomunikasikan 

ekspektasi yang tinggi,  

2.2.2. Menggunakan simbol-

simbol untuk berfokus 

pada upaya,  

2.2.3. Menyatakan tujuan-tujuan 

penting. 

2.3.  Intellectual 

Stimulation  

2.3.1. Meningkatkan 

kecerdasan, rasionalitas, 

dan pemecahan masalah 

yang cermat. 
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Definisi 

Operasional 
Dimensi/ Aspek Indikator Sub indikator 

2.4.  Individual 

Consideration  

2.4.1. Memberikan perhatian 

pribadi,  

2.4.2. Memperlakukan masing-

masing karyawan secara 

individual,  

2.4.3. Melatih dan memberikan 

saran. 

3. Gaya Visioner 3.1. Penentu Arah 3.1.1. Memiliki visi yang jelas,  

3.1.2. Sebagai pelopor dan  

3.1.3. Penentu arah,  

3.1.4. Mempunyai kemampuan 

dan keterampilan,  

3.1.5. berwawasan luas  

3.1.6. Selalu melakukan 

perbaikan serta mampu 

bekerja sama dalam tim. 

3.2. Agen 

perubahan 

3.2.1. Bertanggung jawab  

3.2.2. Sebagai pelopor dalam 

perubahan,  

3.2.3. Perubahan dilakukan ke 

arah perbaikan secara 

bersama-sama. 

3.3. Juru Bicara 3.3.1. Mampu menjalian 

kerjasama dan 

komunikasi dengan baik 

kepada semua orang,  

3.3.2. Mengikuti dan 

memanfaatkan 

perkembangan teknologi 

informasi. 

3.4. Sebagai pelatih 3.4.1. Mengoptimalkan potensi 

sumberdaya manusia 

yang ada dalam 

mewujudkan visi lembaga 

dengan membangun 

komitmen,  

3.4.2. Memotivasi bawahan,  

3.4.3. Meningkatkan 

kemampuan guru dan 

pegawai  

3.4.4. Menghargai prestasi dan 

merevisi visi sesuai 

perkembangan.  

Sumber data: data diolah 2017 
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3.5. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti 

(Sugiono. 2016).  Instrumen penelitian yang digunakan   berdasarkan pada tujuan 

dan metode penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka dari itu jenis data dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan survei.  Data tersebut diperoleh 

dari hasil pengukuran 3 variabel, yaitu motivasi berprestasi (X1), Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X2) dan mutu pendidikan taman kanak-kanak (Y).  

Instrumen yang digunakan angket/kuesioner yang ditujukan kepada kepala 

sekolah dan guru TK. Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian survei ini 

dalam bentuk angket tertutup, skala yang digunakan yaitu menggunakan Skala 

likert. Berdasarkan metode penelitian yang menggunakan rancangan survei cross-

sectional, dimana rancangan tersebut  sangat cocok menggunakan skala Likert. 

Skala likert sering digunakan untuk angket yang mengungkap sikap dan pendapat 

seseorang terhadap suatu fenomena. (Endang Mulyatinigsih, 2013). Begitu pula 

pendapat dari Sugiono (2016) yang mengatakan bahwa Skala Likert digunakan 

dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial.  Fenomena sosial dalam penelitian ini disebut sebagai 

variabel penelitian. Penggunaan Skala Likert dimaksudkan agar responden mampu 

memahami dan memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang tersedia. 

Variabel yang digunakan, diukur dan dijabarkan menjadi indikator-indikator 

variabel. Indikator tersebut digunakan sebagai titik tolak ukur menyusun item-item 

pertanyaan/ pernyataan dalam instrumen. Skala  Likert digunakan untuk 

menetapkan kriteria penskoran dengan 5 alternatif jawaban. Alternatif jawaban 

yang biasa digunakan oleh Likert yaitu 5. (Sukmadinata, 2012). Adapun alternatif 

jawaban untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.7.  

Kriteria Penskoran Alternatif Jawaban Variabel Motivasi Berprestasi (X1) 

Alternatif Jawaban 
Skor Pernyataan  

Positif Negatif 

Selalu Melakukan (SL) 5 1 

Sering Melakukan (SR) 4 2 

Kadang-kadang Melakukan(KD) 3 3 
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Jarang Melakukan (JR) 2 4 

Tidak Pernah Melakukan(TP) 1 5 

 

Sumber data: data diolah 2017 
 

 

 

 

 

Tabel 3.8.  

Kriteria Penskoran Alternatif Jawaban Variabel  Gaya Kepemimpinan (X2) 

Alternatif Jawaban 
Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

Selalu (SL) 5 1 

Sering (SR) 4 2 

Kadang-kadang (KD) 3 3 

Jarang (JR) 2 4 

Tidak Pernah (TP) 1 5 

 

Sumber data: data diolah 2017 

 

Tabel 3.9.  

Kriteria Penskoran Alternatif Jawaban Variabel Mutu Pendidikan (Y) 

Alternatif Jawaban 
Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 3 

Tidak sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

 

Sumber data: data diolah 2017 
 

 

3.6. Proses Pengembangan Instrumen 

Derajat ketepatan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data pada 

obyek penelitian maka hasil penelitian tersebut    valid. Sebagaimana dikatakan oleh 

Sugiyono (2016) bahwa Hasil penelitian dianggap valid jika terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesunggunya terjadi pada obyek 

penelitian. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa jika adanya kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan Reliabel. 

Agar data yang diperoleh dianggap valid dan reliabel, harus menggunakan 
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instrumen yang valid dan reliabel, sehingga perlu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan dalam  instrumen.  

3.6.1. Uji Validitas Instrumen 

Uji Validitas pada instrumen penelitian dilakukan agar instrumen yang 

digunakan dalam mengukur sesuai dengan apa yang ingin di ukur atau valid. 

Sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2015) yang dimaksud dengan instrumen 

yang valid yaitu  instrumen tersebut dapat digunakan dalam mengukur apa yang 

ingin diukur. Sedangkan menurut Sukmadinata (2012) mengatakan bahwa 

instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut benar-benar dapat mengukur 

aspek yang akan diukur, sehingga hasil dari suatu pengukuran menggambarkan segi 

atau aspek yang diukur tersebut. Untuk membuat validitas yang tinggi, maka 

diperlukan kecermatan dalam proses penentuan sampel, pengambilan data dan 

penentuan alat analisisnya. (Mulyadi, 2011). Sampel yang datanya akan di ambil 

dalam pengembangan instrumen harus memiliki karakteristik yang sama dengan 

sampel dalam penelitian. 

Dalam proses pengembangan instrumen pada penelitian ini, peneliti 

mengembangkan instrumen dengan menggunakan validitas internal. Validitas 

internal instrumen dikembangkan berdasarkan teori yang relevan, dimana kriteria 

yang ada dalam instrumen secara rasional atau teoritis telah mencerminkan apa 

yang ingin diukur. (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, instrumen 

dikembangkan berdasarkan teori yang relevan dan sesuai dengan definisi 

operasional yang ditetapkan dalam penelitian ini. peneliti  mengembangkan 

instrumen mutu pendidikan untuk mendapatkan data mutu pendidikan dan 

mengembangkan instrumen motivasi berprestasi untuk menghasilkan data motivasi 

berprestasi serta instrumen gaya kepemimpinan untuk mendapatkan data gaya 

kepemimpinan.  

Validitas dalam penelitian ini menggunakan uji validitas konstruksi 

(Construct Validity). Instrumen yang sudah mempunyai validitas kontruksi yaitu 

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang 

didefinisikan oleh peneliti.(Sugiyono, 2015). Untuk melakukan uji validitas 

konstruksi, maka digunakan pendapat dari ahli (judgement experts). Instrumen 

dikonstruksi mengenai aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori 
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yang relevan dengan penelitian, setelah dikontruksi, instrumen kemudian 

dikonsultasikan dengan para ahli. (Sugiyono, 2016).  

Selanjutnya instrumen di uji cobakan pada responden yang memiliki 

karakteristik sama dengan sampel penelitian. Setelah data ditabulasikan, langkah 

berikutnya yaitu mencari harga korelasi  antara bagian-bagian dari alat ukur secara 

keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir pertanyaan dengan skor 

total, dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment (Riduwan, 2010, hlm. 

109). 

Rumus 2.  

Rumus Pearson Product Moment. 

 

 

 

Keterangan  

rhitung   = koefisien korelasi 

ƩXY   = jumlah perkalian X dan Y  

ƩX   = jumlah skor item 

ƩY   = jumlah skor total 

ƩX²   = jumlah X kuadrat 

ƩY²   = jumlah Y kuadrat 

n  = jumlah responden 

(Riduwan, 2010, hlm. 109) 

Langkah perhitungan selanjutnya adalah membandingkan nilai rhitung  dengan 

rtabel. Angka rtabel dari Product Moment untuk responden berjumlah 16 pada 

signifikan 0,01 adalah 0,623. Butir pernyataan instrumen dinyatakan valid apabila 

nilai rhitung lebih besar dari rtabel. Namun sebaliknya, jika nilai rhitung lebih kecil dari 

rtabel, maka  tersebut dinyatakan tidak valid, dapat dihilangkan atau diperbaiki sesuai 

kebutuhan.  

 

3.6.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. 

Sebagaimana di ungkapkan oleh Creswell (2015) yang mengatakan bahwa jika 

Skor dari suatu instrumen dapat stabil dan konsisten maka instrumen tersebut sudah 
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Reliabel. Sedangkan menurut Sugiyono (2015) mengatakan bahwa Reliabel 

digunakan untuk mengukur berulang-ulang akan menghasilkan data yang sama 

(konsisten).  Sedangkan menurut pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data 

dinyatakan reliabel apabila seorang peneliti dalam waktu berbeda menghasilkan 

data yang sama, dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama dalam waktu yang 

berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi 

dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2016). 

Pengujian reliabilitas dapat menggunakan secara internal reliabilitas (internal 

consistency), instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir 

pernyataan yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Sugiyono (2015). Uji 

realibilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Alfa Conbrach. 

Menurut Sugiyono (2015) mengatakan bahwa pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan teknik Alfa Cronbach dilakukan untuk jenis data interval. Adapun  

rumus Alfa Cronbach adalah sebagai berikut: 

 

Rumus 3.  

Rumus Koefisien reliabilitas Alfa Cronbach. 

 

 

 

Keterangan 

ri   = reliabilitas yang dicari (rhitung) 

k  = jumlah item dalam instrumen 

ƩSi2 
 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

St2  = varians total 

(Sugiyono, 2015, hlm. 365) 

Membandingkan rhitung dengan rtabel. Apabila rhitung lebih besar dari rtabel (rh > 

rt) maka butir instrumen tersebut reliabel, tetapi sebaliknya bila rhitung lebih kecil 

dari rtabel (rh < rt) maka instrumen tersebut tidak reliabel. (Nidjo Sandjojo, 2011). 

Harga koefisien korelasi pada rtabel untuk jumlah sampel (responden) uji coba, N = 

16 pada taraf signifikan 1% adalah 0,623.  

 

3.6.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
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Seluruh pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

softwere SPSS versi 22. Berdasarkan output perhitungan softwere SPSS 22 untuk 

uji validitas dan reliabilitas masing-masing variabel disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

3.6.3.1. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Mutu Pendidikan 

Tabel 3.10.  

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Mutu Pendidikan 

No 

Butir 
r hitung 

r tabel (N=16, 

α=0,01) 
Keterangan Tindakan 

1 0,841 0,623 Valid digunakan 

2 0,920 0,623 Valid digunakan 

3 0,822 0,623 Valid digunakan 

4 0,802 0,623 Valid digunakan 

5 0,745 0,623 Valid digunakan 

6 0,849 0,623 Valid digunakan 

7 0,845 0,623 Valid digunakan 

8 0,745 0,623 Valid digunakan 

9 0,893 0,623 Valid digunakan 

10 0,893 0,623 Valid digunakan 

11 0,845 0,623 Valid digunakan 

12 0,845 0,623 Valid digunakan 

13 0,845 0,623 Valid digunakan 

14 0,796 0,623 Valid digunakan 

15 0,930 0,623 Valid digunakan 

16 0,802 0,623 Valid digunakan 

17 0,802 0,623 Valid digunakan 

18 0,809 0,623 Valid digunakan 

19 0,813 0,623 Valid digunakan 

20 0,841 0,623 Valid digunakan 

21 0,920 0,623 Valid digunakan 

22 0,920 0,623 Valid digunakan 

23 0,809 0,623 Valid digunakan 

24 0,786 0,623 Valid digunakan 

25 0,809 0,623 Valid digunakan 

26 0,849 0,623 Valid digunakan 

27 0,802 0,623 Valid digunakan 

28 0,714 0,623 Valid digunakan 

29 0,776 0,623 Valid digunakan 

30 0,859 0,623 Valid digunakan 

31 0,803 0,623 Valid digunakan 

32 0,865 0,623 Valid digunakan 
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No 

Butir 
r hitung 

r tabel (N=16, 

α=0,01) 
Keterangan Tindakan 

33 0,524 0,623 Tidak Valid diperbaiki dan digunakan 

34 0,904 0,623 Valid digunakan 

35 0,817 0,623 Valid digunakan 

36 0,810 0,623 Valid digunakan 

37 0,911 0,623 Valid digunakan 

38 0,733 0,623 Valid digunakan 

39 0,604 0,623 Tidak Valid diperbaiki dan digunakan 

40 0,786 0,623 Valid digunakan 

41 0,760 0,623 Valid digunakan 

42 0,240 0,623 Tidak Valid Tidak  digunakan 

43 0,620 0,623 Tidak Valid diperbaiki dan digunakan 

44 0,620 0,623 Tidak Valid Tidak  digunakan 

45 0,792 0,623 Valid digunakan 

46 0,772 0,623 Valid digunakan 

47 0,952 0,623 Valid digunakan 

48 0,852 0,623 Valid digunakan 

49 0,912 0,623 Valid digunakan 

50 0,876 0,623 Valid digunakan 

51 0,917 0,623 Valid digunakan 

52 0,879 0,623 Valid digunakan 

53 0,886 0,623 Valid digunakan 

54 0,833 0,623 Valid digunakan 

55 0,865 0,623 Valid digunakan 

56 0,843 0,623 Valid digunakan 

57 0,841 0,623 Valid digunakan 

58 0,912 0,623 Valid digunakan 

59 0,941 0,623 Valid digunakan 

60 0,777 0,623 Valid digunakan 

61 0,848 0,623 Valid digunakan 

62 0,821 0,623 Valid digunakan 

63 0,865 0,623 Valid digunakan 

64 0,887 0,623 Valid digunakan 

65 0,866 0,623 Valid digunakan 

66 0,862 0,623 Valid digunakan 

67 0,895 0,623 Valid digunakan 

68 0,900 0,623 Valid digunakan 

69 0,699 0,623 Valid digunakan 

70 0,924 0,623 Valid digunakan 

71 0,813 0,623 Valid digunakan 

72 0,304 0,623 Tidak Valid diperbaiki dan digunakan 

73 0,876 0,623 Valid digunakan 

74 0,805 0,623 Valid digunakan 

75 0,913 0,623 Valid digunakan 

76 0,898 0,623 Valid digunakan 
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Sumber: Olah Data 2018 

Pada tabel 3.10 diatas menunjukan bahwa dari 76 butir pernyataan pada 

variabel mutu pendidikan taman kanak-kanak (Y), terdapat 6 butir pernyataan yang 

rhitung nya lebih kecil dari rtabel, yaitu dibawah 0,623. Adapun butir pernyataan 

tersebut antara lain butir pernyataan ke 33,  39, 42, 43, 44 dan 72. Dengan demikian 

keenam butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid dan dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing sehingga pernyataan tersebut diperbaiki sesuai dengan 

teori yang lebih mendalam dan dapat digunakan. Setelah dilakukan bimbingan dan 

pendalaman pada teori, untuk butir 42 di gabungkan dengan butir 41, dan butir 43 

dan 44 di jadikan satu pernyataan. Sedangkan butir 33 dan 72 diperbaiki. Dari hasil 

tersebut, sehingga pernyataan pada variabel mutu pendidikan terdapat 74 

pernyataan.  

 

3.6.3.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi Berprestasi 

Tabel 3.11.  

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi Berprestasi Kepala Sekolah 

No 

Butir 

r 

hitung 

r tabel (N=16, 

α=0,01) 
Keterangan Tindakan 

1 0,859 0,623 Valid digunakan 

2 0,694 0,623 Valid digunakan 

3 0,852 0,623 Valid digunakan 

4 0,895 0,623 Valid digunakan 

5 0,870 0,623 Valid digunakan 

6 0,820 0,623 Valid digunakan 

7 0,858 0,623 Valid digunakan 

8 0,858 0,623 Valid digunakan 

9 0,834 0,623 Valid digunakan 

10 0,779 0,623 Valid digunakan 

11 0,963 0,623 Valid digunakan 

12 0,823 0,623 Valid digunakan 

13 0,742 0,623 Valid digunakan 

14 0,910 0,623 Valid digunakan 

15 0,722 0,623 Valid digunakan 

16 0,704 0,623 Valid digunakan 

17 0,799 0,623 Valid digunakan 

18 0,886 0,623 Valid digunakan 

19 0,823 0,623 Valid digunakan 

20 0,876 0,623 Valid digunakan 

21 0,829 0,623 Valid digunakan 

22 0,846 0,623 Valid digunakan 
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No 

Butir 

r 

hitung 

r tabel (N=16, 

α=0,01) 
Keterangan Tindakan 

23 0,842 0,623 Valid digunakan 

24 0,834 0,623 Valid digunakan 

25 0,860 0,623 Valid digunakan 

26 0,778 0,623 Valid digunakan 

27 0,957 0,623 Valid digunakan 

28 0,630 0,623 Valid digunakan 

29 0,827 0,623 Valid digunakan 

30 0,851 0,623 Valid digunakan 

31 0,805 0,623 Valid digunakan 

32 0,823 0,623 Valid digunakan 

33 0,766 0,623 Valid digunakan 

34 0,865 0,623 Valid digunakan 

35 0,924 0,623 Valid digunakan 

36 0,764 0,623 Valid digunakan 

37 0,817 0,623 Valid digunakan 

38 0,891 0,623 Valid digunakan 

39 0,858 0,623 Valid digunakan 

40 0,928 0,623 Valid digunakan 

41 0,944 0,623 Valid digunakan 

42 0,895 0,623 Valid digunakan 

43 0,906 0,623 Valid digunakan 

44 0,909 0,623 Valid digunakan 

45 0,806 0,623 Valid digunakan 

46 0,932 0,623 Valid digunakan 

47 0,860 0,623 Valid digunakan 

48 0,897 0,623 Valid digunakan 

49 0,897 0,623 Valid digunakan 

50 0,884 0,623 Valid digunakan 

51 0,872 0,623 Valid digunakan 

52 0,891 0,623 Valid digunakan 

53 0,894 0,623 Valid digunakan 

Sumber: olah data 2018 

Dari tabel hasil uji validitas instrumen variabel motivasi berprestasi, 

menunjukan bahwa r hitung pada 53 butir pernyataan memiliki nilai koefisien 

korelasi lebih besar dari rtabel. Sehingga semua butir tersebut dinyatakan valid dan 

dapat digunakan dalam penelitian. 

 

3.6.3.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Gaya Kepemimpinan 

Tabel 3.12.  

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
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No 

Butir 

r 

hitung 

r tabel (N=16, 

α=0,01) 
Keterangan Tindakan 

1 0,898 0,623 Valid digunakan 

2 0,916 0,623 Valid digunakan 

3 0,895 0,623 Valid digunakan 

4 0,916 0,623 Valid digunakan 

5 0,920 0,623 Valid digunakan 

6 0,937 0,623 Valid digunakan 

7 0,836 0,623 Valid digunakan 

8 0,844 0,623 Valid digunakan 

9 0,871 0,623 Valid digunakan 

10 0,863 0,623 Valid digunakan 

11 0,902 0,623 Valid digunakan 

12 0,921 0,623 Valid digunakan 

13 0,894 0,623 Valid digunakan 

14 0,894 0,623 Valid digunakan 

15 0,948 0,623 Valid digunakan 

16 0,877 0,623 Valid digunakan 

17 0,335 0,623 Tidak Valid diperbaiki dan digunakan 

18 0,096 0,623 Tidak Valid diperbaiki dan digunakan 

19 0,902 0,623 Valid digunakan 

20 0,858 0,623 Valid digunakan 

21 0,839 0,623 Valid digunakan 

22 0,763 0,623 Valid digunakan 

23 0,776 0,623 Valid digunakan 

24 0,811 0,623 Valid digunakan 

25 0,906 0,623 Valid digunakan 

26 0,762 0,623 Valid digunakan 

27 0,798 0,623 Valid digunakan 

28 0,782 0,623 Valid digunakan 

29 0,874 0,623 Valid digunakan 

30 0,765 0,623 Valid digunakan 

31 0,894 0,623 Valid digunakan 

32 0,805 0,623 Valid digunakan 

33 0,865 0,623 Valid digunakan 

34 0,784 0,623 Valid digunakan 

35 0,860 0,623 Valid digunakan 

36 0,894 0,623 Valid digunakan 

37 0,816 0,623 Valid digunakan 

38 0,943 0,623 Valid digunakan 

39 0,902 0,623 Valid digunakan 

40 0,912 0,623 Valid digunakan 

41 0,880 0,623 Valid digunakan 

42 0,891 0,623 Valid digunakan 

43 0,915 0,623 Valid digunakan 

44 0,936 0,623 Valid digunakan 
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No 

Butir 

r 

hitung 

r tabel (N=16, 

α=0,01) 
Keterangan Tindakan 

45 0,941 0,623 Valid digunakan 

46 0,784 0,623 Valid digunakan 

47 0,866 0,623 Valid digunakan 

48 0,871 0,623 Valid digunakan 

49 0,916 0,623 Valid digunakan 

50 0,925 0,623 Valid digunakan 

51 0,910 0,623 Valid digunakan 

52 0,891 0,623 Valid digunakan 

53 0,816 0,623 Valid digunakan 

54 0,785 0,623 Valid digunakan 

55 0,829 0,623 Valid digunakan 

56 0,793 0,623 Valid digunakan 

57 0,913 0,623 Valid digunakan 

58 0,850 0,623 Valid digunakan 

59 0,908 0,623 Valid digunakan 

60 0,881 0,623 Valid digunakan 

61 0,893 0,623 Valid digunakan 

Sumber: olah data 2018 

Pada tabel 3.12 diatas menunjukkan bahwa pada instrumen variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terdapat 61 butir pernyataan. Dari hasil uji validitas, 

terdapat 2 butir pernyataan yang memiliki nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 

0,623, yaitu pada butir pernyataan ke 17 dan 18. Dengan demikian kedua butir 

pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid, sehingga peneliti mengkonsultasikan 

pernyataan tersebut dengan dosen pembimbing dan dapat digunakan dalam 

instrumen penelitian. 

 

3.6.3.4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen  

Tabel 3.13.  

Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel 
Cronbach's 

Alfa 

r tabel (N=16, 

α=0,01) 
Keterangan 

1 Mutu Pendidikan 0,992 0,623 Reliabel 

2 Motivasi Berprestasi 0,992 0,623 Reliabel 

3 Gaya Kepemimpinan 0,993 0,623 Reliabel 

Sumber: olah data 2018 

Dari tabel 3.13 yang menunjukan hasil uji reliabilitas, dimana dari ketiga 

variabel penelitian memiliki nilai reliabilitas lebih besar dari 0,623. Sehingga butir-

butir pernyataan pada variabel motivasi berprestasi, gaya kepemimpinan kepala 
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sekolah dan mutu pendidikan taman kanak-kanak dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

 

3.7. Teknik Pengumpulan  

Menurut John Creswell (2015) bahwa dalam penelitian kuantitatif terdapat 

lima langkah dalam proses pengumpulan data yaitu (1). Menentukan responden 

penelitian, (2). Mendapatkan izin yang dibutuhkan baik dari organisasi maupun 

pimpinan stackholder terkait penelitian, (3). Mempertimbangkan jenis informasi 

yang dikumpulkan dari beberapa sumber yang tersedia, (4). Melokalisasi dan 

menyeleksi instrumen yang akan digunakan untuk menjaring data yang bermanfaat, 

dan (5). Mengadministrasikan proses pengumpulan data untuk menghimpun data. 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data 

agar dapat menarik kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. 

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, maka harus menganalisis 

data yang didapat dari kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan 

hanya ingin mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian. Sehingga data yang dikumpulkan hanya terkait mengenai motivasi 

berprestasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah serta mutu pendidikan taman 

kanak-kanak di Kota Banjarbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menjaring data tentang motivasi berprestasi, gaya kepemimpinan dan mutu 

pendidikan taman kanak-kanak menggunakan kuesioner. Sedangkan teknik 

dokumentasi digunakan untuk menambah data dan informasi mengenai mutu 

pendidikan taman kanak-kanak di kota Banjarbaru.   

Karena jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

cukup luas maka Kuesioner sangat cocok digunakan dalam teknik pengumpulan 

data yang efisien. (Sugiyono, 2016). Dalam teknik kuesioner dimana data diisi oleh 

responden atau partisipan, sebagaimana dikatakan oleh  Creswell (2015) bahwa 

Kuesioner merupakan suatu formulir yang digunakan dalam rancangan survei yang 

diisi oleh responden dalam penelitian yang dapat memberikan informasi personal 

atau demografis dasar. Kuesioner disebarkan kepada responden sebanyak jumlah 

anggota sampel. Melalui teknik ini, maka data akan terkumpul melalui jawaban 

tertulis dari responden sesuai dengan pernyataan yang dijawab. Penelitian survei 
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dengan pendekatan kuantitatif menuntut kedewasaan dari subjek penelitian atau 

responden untuk mengisi kuesioner dan melakukan pengukuran diri sendiri  (self 

assesment) secara objektif. (Hadiwitanto, 2017). Dalam hal ini, kepala sekolah 

terlibat dalam pengisian kuisioner untuk mengukur dirinya sendiri. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi yang tersedia secara 

online atau berbasis web, Kuisioner berbasis web merupakan sebuah instrumen 

survey untuk mengumpulkan data yang tersedia di komputer. (Creswell, 2015). 

Salah satua software yang tersedia yaitu aplikasi google form yang dapat dibuat 

dengan mudah melalui https://www.google.com/forms/. Google form (formulir) 

merupakan aplikasi yang memudahkan pembuatan kuisioner dalam melakukan 

survei dan memiliki kemudahan dalam menganalisisnya ataupun mengumpulkan 

respon dalam bentuk spreadsheet. 

(http://seputarmasalahkomputer.blogspot.co.id/2016/04/menggunakan-google-

form-formulir-bagian.html).  Kuesioner dalam bentuk aplikasi online ini lebih 

mudah diakses dan penginputan data oleh responden lebih fleksibel tanpa 

mempengaruhi jawaban atas sikap dari responden. Penggunaa aplikasi google form 

juga lebih menghemat biaya dan waktu dalam pengumpulan data. Sehingga data 

lebih cepat terkumpul dan hasil jawaban dari responden sudah dalam bentuk kertas 

kerja dan siap untuk dianalisis sesuai dengan kebutuhan.  

Selain pengumpulan data menggunakan kuesioner, peneliti menggunakan 

teknik dengan studi dokumentasi. Guba (1978) mengatakan bahwa dokumen untuk 

keperluan penelitian dapat dipergunakan sebagai bukti, alamiah tidak relatif, 

membuka peluang, dan memperluas pengetahuan serta bersifat stabil. Dengan 

asumsi data administrasi/ dokumen dapat dihubungkan saat pengumpulan data 

survei, data ini dapat digunakan dalam desain yang bertanggung jawab untuk 

menginformasikan indikator dari perwakilan sampel dan memfasilitasi perekrutan 

yang ditargetkan untuk variabel penelitian. (Sakshaug, Antoni and Sauckel, 2017). 

Adapun dokumen yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: dokumen laporan 

pengendalian mutu oleh dinas pendidikan kota Banjarbaru, laporan semester/ 

tahunan penyelenggaran TK oleh satuan pendidikan, Rencana kerja tahunan, 

dokumen capaian perkembangan anak, dan dokumen lain yang valid dengan syarat 

yaitu, (1) apakah dokumen itu otentik atau palsu, (2) apakah isinya diterima sebagai 

https://www.google.com/forms/
http://seputarmasalahkomputer.blogspot.co.id/2016/04/menggunakan-google-form-formulir-bagian.html
http://seputarmasalahkomputer.blogspot.co.id/2016/04/menggunakan-google-form-formulir-bagian.html
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kenyataan, (3) apakah data itu cocok untuk menambah pengertian gejala yang 

diteliti. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan pengolahan, penyajian dan membuat kesimpulan 

hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana tujuan analisis data kuantitatif 

yaitu untuk mempermudah dan memahami apa yang terdapat dibalik data hasil dari 

pengumpulan data, mulai dari mengelompokkan, mengolah hingga menyajikan 

data. (Erhaneli and Irawan, 2015). Langkah-langkah dalam proses analisis data 

Kuantitatif menurut John Creswell (2015) yaitu:  

a. Menyiapkan data yang akan dianalisis, pada langkah ini peneliti, harus 

menentukan cara dalam memberikan skor numerik pada data, mengases tipe 

skor yang akan digunakan, memilih aplikasi/ software statistik, menginput 

data kedalam aplikasi dan  

b. Membersihkan basis datanya untuk dianalisis. 

c. Memulai analisis data, dengan menggunakan analisis deskriptif dan 

inferensial. Sebagaimana disampaikan oleh Oktaviani and Notobroto (2014) 

bahwa statistik dekriptif dan statistik inferensial tidak seluruhnya dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam menganalisis data terlebih dahulu 

melakukan analisis deskriptif terhadap data yang melaporkan ukuran tendensi 

sentral dan variasi, kemudian melakukan analisis inferensial dalam menguji 

hipotesis  dan memeriksa interval kepercayaan serta besaran efek. Menurut 

Oktaviani and Notobroto (2014), Statistika inferensial adalah alat bantu untuk 

mengolah data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan membuat 

keputusan. Dengan teknik analisis inferensial dapat menganalisis data sampel 

dan hasil analisisnya dapat diberlakukan untuk populasi. (Sugiyono, 2016).  

Selain itu juga statistika inferensial dapat digunakan untuk melakukan 

analisis korelasional antara dua atau lebih variabel dalam penelitian, baik 

menggunakan statistika parametrik maupun nonparametrik. (Zulfebriges, 

2004).   

d. Melakukan penyajian data, yaitu melaporkan hasil temuan dengan 

menggunakan tabel dan gambar. 
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e. Merangkum hasil dan membandingkan hasil dengan kepustakaan dan teori, 

mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitan, dan memberikan 

saran untuk penelitian lebih lanjut. 

Data hasil penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua yaitu data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik 

dokumentasi yang dimana datanya berbentuk kalimat, kata atau gambar. 

(Sugiyono,2015).  Sedangkan data kuantitatif yang diperoleh berasal dari 

pengumpulan data menggunakan instrumen menggunakan Skala Likert, sehingga 

data yang diperoleh berbentuk angka, tetapi angka tersebut merupakan data yang 

jaraknya sama dan tidak memiliki nilai nol absolut (mutlak), data tersebut  

merupakan data interval. (Sugiyono, 2015). Hal ini dikemukakan oleh Cooper and 

Schindler (2013) dalam Sugiyono (2016) yang mengatakan bahwa  skala 

pengukuran sikap seperti selalu, sering, jarang, kadang-kadang dan tidak pernah, 

dengan  skor 5, 4, 3, 2, 1 adalah data interval yang jaraknya sama. Lebih lanjut Uma 

Sekaran dalam buku yang berjudul Research Methods for Business dan 

Parasuraman dalam buku  yang berjudul Delevering Quality Service 

mengemukakan bahwa skala sikap (Skala Likert) merupakan skala interval. 

(Sugiyono, 2016). 

Sedangkan menurut Creswell (2015) dalam mempertimbangkan skala Likert 

sebagai data interval, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan antara 

lain: peneliti seharusnya melihat apakah dapat mengembangkan banyak kategori 

atau pilihan dalam skala yang digunakan, menentukan datanya terdistribusi dengan 

normal dan menetapkan apakah jarak diantara masing-masing nilai pada skala 

memiliki nilai yang sama. Lebih lanjut Jamieson (2004) dalam Creswell (2015) 

menekankan bahwa pentingnya memperlakukan hasil dari skala Likert sebagai data 

ordinal. Hal serupa juga disampaikan oleh Junaidi (2014) yang menyatakan bahwa 

secara umum jawaban responden yang diukur dengan menggunakan skala Likert 

(Lykert scale) dengan scoring yakni pemberian nilai numerikal 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk 

alternatif jawaban, maka pada setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat 

pengukuran ordinal. Dalam peneliti lain juga mengungkapkan bahwa suatu 

kesalahan jika memperlakukan hasil skala Likert sebagai data interval minimal 

(Creswell, 2015; Jaccard & Wan, 1996).  
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Karena peneliti tidak dapat menetapkan apakah jarak memiliki nilai sama 

diantara masing-masing nilai pada skala dan mempertimbangkan pendapat peneliti 

yang lain, maka peneliti memberlakukan hasil dari skala Likert sebagai data ordinal. 

Sebelum melakukan proses analisis data lebih lanjut perlu adanya 

mentransformasikan data ordinal ke data interval. Karena persyaratan untuk analisis 

membutuhkan data dengan skala minimal adalah data interval. Metode transformasi 

yang digunakan adalah method of successive interval (MSI) yang diproses melalui 

Microsoft Office Excel 2013. (Junaidi, 2014). 

Agar dapat menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis  penelitian 

maka data yang terkumpul harus sesuai dengan kebutuhan yaitu data yang valid dan 

reliabel. Untuk mendapatkan data yang terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi dengan objek yang diteliti serta 

memiliki konsistensi data atau reliabel maka instrumen penelitian harus dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas.  Uji validitasi dan reliabilitas instrumen dilakukan 

sebelum peneliti mengumpulkan data sesungguhnya. Pengujian validitas instrumen 

tiap butir dilakukan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir 

dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir (Sugiyono, 2016). 

Sedangkan uji reliabilitas instrumen menggunakan internal consistency yaitu, 

mencoba instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik tertentu.(Sugiyono, 2016).  

Hasil temuan dari analisis statistik disajikan dalam tabel dan gambar (grafik 

dan diagram) dengan deskripsi data agar data output tergambar dengan jelas. Tentu 

saja data yang akan disajikan dapat menarik perhatian orang lain untuk membaca 

dan isinya mudah dipahami. (Sugiyono, 2015). Setelah dibuat kesimpulan 

berdasarkan hasil temuan dan ditunjukan melalui tabel dan gambar, selanjutnya 

membandingkan hasil dengan kepustakaan dan teori untuk memperkuat kesimpulan 

dari hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan tentu mengalami kendala dan 

hambatan serta keterbatasan dalam melakukan penelitan dimana semuanya akan 

diungkapkan oleh peneliti agar peneliti dapat memberikan saran untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 

3.8.1. Analisis Data Deskriptif 
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Teknik analisis dalam Penelitian ini akan menggunakan  statistika Deskriptif, 

yaitu statistik yang berguna dalam mendeskripsikan atau menggambarkan obyek 

yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 

2016). Agar kecenderungan distribusi frekuensi variabel dapat terlihat dan untuk 

menentukan tingkat ketercapaian responden pada masing- masing variabel 

penelitian maka digunakan analisis deskriptif. Deskripsi setiap variabel  dapat 

digambarkan dari skor rata-rata yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

Weighted Mean Scored (WMS).  Teknik ini digunakan untuk mendapatkan 

kecenderungan skor yang diberikan oleh responden pada setiap item pernyataan 

sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang digunakan peneliti.(Falimu, 2017). 

Adapun rumus Weighted Mean Scored (WMS) dalam ( Iskandar, Abubakar, Gina, 

Wibowo, Cahyono T., 2014) yaitu: 

Rumus 4.  

Rumus Weighted Mean Scored (WMS) 

 

 

Keterangan 

M = Perolehan angka Penafsiran (Media/ Angka) 

ƒ = Frekuensi Jawaban 

χ = Pembobotan 

Ʃ = Penjumlahan 

n = Jumlah responden (Iskandar et al., 2014) 

 

Untuk menentukan kriteria atau kategori jawaban yang diperoleh, maka hasil 

perhitungan akan dikonversikan dengan kriteria penafsiran berdasarkan rata-rata 

skor variabel, di bawah ini. 

Tabel 3.14.  

Kriteria Penafsiran Weighted Mean Scored (WMS) 

Rentang Skor Pilihan Jawaban Kriteria 

4,21 – 5,00 Selalu Sangat Tinggi 

3,41 – 4,20 Sering Tinggi 

2,61 – 3,40 Kadang-kadang Sedang 

1,81 – 2,60 Jarang Rendah 

1,00 – 1,80 Tidak Pernah Sangat Rendah 
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Sumber: (Khoerudin, Hernawan and Purnamasari, 2017) 

 

3.8.2. Pengujian Syarat Analisis 

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam melakukan 

pengumpulan data, diharapkan mendapatkan data yang valid dan reliabel. Setelah 

data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis korelasi dan regresi.  Sebelum 

melakukan analisis korelasi dan regresi dari data hasil penelitian , ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis yaitu harus melakukan uji 

homogenitas, uji normalitas dan uji lineritas. Syarat tersebut dapat menentukan 

jenis analisis yang digunakan, yaitu apakah menggunakan parametrik atau non 

parametrik. 

3.8.2.1. Uji Normalitas Distribusi Data  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data. (Sugiyono, 2016). Menurut Ghozali (2013) mengemukakan bahwa 

uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini tidak dilakukan 

pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residunya. Model regresi yang baik 

adalah memiliki nlai residual yang terdistribus normal. Jika hasil uji normalitas 

residual data semua variabel normal maka analisis data menggunakan statistik 

Parametris, sedangkan jika hasilnya tidak normal maka digunakan statistik 

nonparametrik. Maka tujuan dari uji normalitas ini untuk mengetahui apakah 

motivasi berprestasi (X1) terhadap mutu pendidikan (Y) dan gaya kepemimpinan 

kepala sekolah (X2) terhadap mutu pendidikan (Y) memiliki distribusi data yang 

normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas terdapat beberapa teknik yang 

dapat digunakan, antara lain dengan uji Shapiro Wilk, uji chi kuadrat, uji lilliefors, 

dan uji kolmogorov-smirnov. (Oktaviani and Notobroto, 2014; Sugiyono, 2016). 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov. 

Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi 

di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Selain itu uji Kolmogorov-

Smirnov lebih tepat untuk responden yang lebih dari 50. (Dahlan, 2009; Oktaviani 

and Notobroto, 2014).  Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji beda antara data 

yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.  Uji Kolmogorov- Smirnov 
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dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pada tabel berikut: (Susetyo, 2017, 

hlm.146) 

 

 

 

 

 

 

Rumus 5. 

Tabel Uji Kolmogorov - Smirnov 

 
 

Keterangan : 

Xi = Angka pada data 

Z = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal 

FT = Probabilitas komulatif normal 

FS = Probabilitas komulatif empiris. 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 

aplikasi komputer SPSS versi 22. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di 

bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 

0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Adapun asumsi Uji Normalitas 

menggunakan Kolmogorov Smirnov adalah:   

a. Asymp. Sig > 0.05 berarti data terdistribusi dengan normal 

b. Asymp. Sig < 0.05 berarti data tidak terdistribusi dengan normal. 

Selain itu untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat 

diketahui dengan melihat histogram dari residualnya pada grafik normal plot. Dasar 

pengambilan keputusan (Ghozali, 2013), yaitu : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal (acuan normalitas) dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuh asumsi normalitas. 
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b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal (acuan normalitas) dan tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.8.2.2. Uji Homogenitas 

Selain sampel acak dari distribusi populasi berbentuk kurva normal, varians 

dari kedua populasi penelitian perlu homogen atau sama besar. (Susetyo, 2017). Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua sampel yang diambil 

memiliki varians yang homogen atau tidak. Sehingga pengujian homogenitas harga 

varian harus dilakukan sebelum kegiatan analisis data lain. Agar dapat melanjutkan 

tahap analisis data berikutnya maka asumsi homogenitas harus terbukti jika tidak 

terbukti maka peneliti harus melakukan perbaikan dalam metodologis. (Winarsunu, 

2002). Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas 

kelompok adalah dengan uji varians, dimana varians tertinggi dibanding varian 

terendah menggunakan tabel F. Untuk pengujian homogenitas menggunakan rumus 

sebagai berikut: (Sudjana, 2005, hlm. 273). 

 

Rumus 6 

Uji homogenitas 

 

Menghitung varians masing-masing sampel dengan rumus sebagai berikut 

(Sudjana,2005, hlm. 263). 

Rumus 7 

Varians sampel 

 

Keterangan: 

F   = nilai Fhitung 

Si  = varians variabel 

n  = jumlah responden variabel 

x  = jumlah skor variabel 
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Adapun langkah – langkah dalam pengujian homogenitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun hipotesis 

H0 : σ1
2 = σ2

2  (artinya kedua kelompok berasal dari populasi dengan variansi 

sama atau data homogen) 

H1 :  σ1
2 ≠ σ2

2  (artinya kedua kelompok berasal dari populasi dengan variansi 

tidak sama atau data tidak homogen) 

b. Mencari nilai varians masing-masing sampel dengan rumus 6 

c. Menghitung nilai F dengan rumus 5. 

d. Menetapkan taraf signifikansi (α) 

e. Melihat Ftabel dengan rumus 

dk pembilang  = dk varians terbesar – 1  

dk penyebut = dk varians terkecil – 1 

f. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel, dengan nilai Ftabel pada taraf signifikan 

5% dari responden. 

g. Kriteria pengujian: 

Apabila Fhitung ˃ Ftabel maka H0 ditolak artinya data tidak homogen 

Apabila Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima artinya data homogen 

h. Menarik kesimpulan.   

(Usman and Akbar, 2011, hlm. 134). 

 

3.8.2.3. Uji Linearitas Data  

Salah satu asumsi dari analisis regresi yaitu Linearitas, Uji Linearitas 

dilakukan untuk menganalisis apakah hubungan antar variabel independen (X) dan 

variabel Dependen (Y) memiliki hubungan yang linier atau tidak, dapat dilihat 

dengan garis regresi antara X dan Y apakah membentuk garis linear atau tidak. 

(Sugiyono, 2015). Agar uji linearitas lebih mudah dilakukan maka dilakukan 

perhitungan pungujian linieritas dengan bantuan tabel analisis varians (ANAVA) 

regresi linear sederhana berikut ini: 

Tabel 3.15.  

Analisis Varians (ANAVA) regresi linear sederhana  
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Sumber 

Variasi 
dk JK KT F 

Total n ƩY2 ƩY2  

Koefisien (a) 

Regresi (b|a) 

Sisa 

1 

1 

n-2 

JK(a) 

JK(b/a) 

JK(S) 

JK(a) 

S2
reg = JK(b/a) 

S2
sisa = JK(S)/n-2 

S2
reg / S2

sisa 

Tuna Cocok 

Galat 

k-2 

n-k 

JK(TC) 

JK(G) 

S2
TC = JK(TC)/ k-2 

S2
G = JK(G)/n-k 

S2
TC / S2

G 

Sumber : (Sugiyono, 2015, hlm. 266). 

Adapun rumus- rumus yang digunakan untuk pengujian Linearitas adalah 

sebagai berikut: 

Rumus 8.  

Rumus Uji Lienearitas 

JK(T) = ƩY2 

JK(a)  = (Ʃ𝑌)² 

         𝑛 

 JK(b|a)  = b{ƩXY – (ƩX)( ƩY)} 

                                n  

JK(S)  = JK(T) – JK(a) – JK(b|a) 

JK(TC) = Ʃ {ƩY2
 -   (Ʃ𝑌)²} 

        xi  n 

JK(G)  = JK(S) – JK(TC) 

 

Keterangan  

JK(T)  = Jumlah Kuadart Total  

JK(a)  = Jumlah Kuadrat Koefisien a 

JK(b|a)  = Jumlah Kuadrat Regresi (b|a) 

JK(S)  = Jumlah Kuadrat Sisa 

JK(TC) = Jumlah Kuadrat Tuna Cocok 

JK(G)  = Jumlah Kuadrat Galat 

(Sugiyono, 2015, hlm.265) 

 

Hipotesis 

H0 = Ada hubungan linier di antara variabel-variabel yang diuji  

     (Regresi linear). 

Ha  = Tidak ada hubungan linier di antara variabel-variabel yang diuji. 

     (Regresi non-linear). 



140 
 

 
Achmad Mauluddin, 2020 
PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP MUTU 

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI KOTA BANJARBARU 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Untuk menguji H0 , dipakai statistik F= S2
TC / S2

G (F hitung) dan dibandingkan 

dengan Ftabel. 

Kriteria pengujian hipotesis didasarkan pada pernyataan berikut: 

Jika Fhitung ≥ Ftabel maka H0 di tolak dan Ha diterima 

Jika Fhitung < Ftabel maka H0  diterima dan Ha ditolak. 

Pengujian Linieritas dapat menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Linearity, Jika Sig < 0,05 

maka H0 ditolak, atau dengan kata lain distribusi data berpola tidak linear. 

Sedangkan jika probabilitas Sig > 0,05, maka H0 diterima, atau dengan kata lain 

terdapat hubungan linier di antara variabel-variabel yang diuji yang artinya data 

linier. Dua variabel dapat dikatakan memiliki hubungan yang linear bila nilai 

signifikansi (Linearity) lebih kecil dari 0,05. 

 

3.8.3. Pengujian Hipotesis 

Adapun tujuan Uji hipotesis adalah untuk mengetahui kesimpulan dari 

penelitian apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Sugiyono (2016). 

Dalam melakukan uji hipotesis terdapat langkah-langkah yang digunakan antara 

lain: 

3.8.3.1. Analisis Korelasi  

Ada tiga penafsiran hasil analisis korelasi, yaitu: melihat kekuatan hubungan 

dua atau lebih variabel, melihat signifikansi hubungan dan melihat arah 

hubungan.(Astuti, 2017). Analisis korelasi pada penelitian ini dibedakan atas dua 

analisis yaitu analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. 

3.8.3.1.1. Analisis Korelasi Sederhana 

Teknik korelasi sederhana dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) yang digunakan 

untuk membuktikan hipotesis 1 dan 2 yang dikemukakan sebelumnya, yaitu 

pengaruh antara variabel motivasi berprestasi terhadap mutu pendidikan taman 

kanak-kanak dan pengaruh variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

mutu pendidikan taman kanak-kanak.  
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Untuk mengetahui derajat hubungan variabel dalam penelitian ini adalah 

dengan mencari koefisien korelasi sederhana antara variabel tersebut dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

 

Rumus 9.  

Rumus Korelasi sederhana  product moment  

rxy = 
Ʃ xy

√Ʃ𝑥2𝑦2 

Keterangan: 

rxy = Korelasi antara variabel x dengan y 

x = (xi – x ) 

y = (yi – y ) 

(Sugiyono, 2015, hlm. 228) 

 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diketahui jika 𝑟𝑥𝑦 (rhitung) adalah 

koefisien korelasi dari variabel X dan variabel Y, sedangkan dalam 

menginterpretasikan hasil dari rhitung yaitu dengan ketentuan bahwa nilai r adalah 

sebagai berikut (-1 ≤ r ≤ +1). jika nilai r = -1  berarti korelasinya negatif sempurna, 

jika r = 0 maka tidak ada korelasi dan jika r = 1 berarti korelasinya sangat kuat.    

Sedangkan untuk mengetahui apakah hasil perhitungan pada analisis korelasi 

sederhana itu  signifikan (dapat digeneralisasikan) atau tidak,  dapat dilihat dengan 

membandingkan antara 𝑟hitung dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada tingkat kepercayaan 95% dan taraf 

kesalahan sebesar 5%. Bila 𝑟hitung > rtabel dan bernilai positif, maka terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan atau terdapat hubungan antara satu variabel 

(X) dengan Variabel (Y). Selain menggunakan rtabel, untuk pengujian signifikansi 

koefisien korelasi juga dapat menggunakan perhitungan uji t yang rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

Rumus 10.  

Rumus uji t untuk pengujian signifikansi koefisien korelasi 

 

 

Keterangan: 

T hitung  = nilai t 

r = nilai koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

(Sugiyono, 2015, hlm. 230) 
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Selain menggunakan rumus diatas, uji t juga daapat dilakukan dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 22. Setelah mendapat nilai thitung, maka Selanjutnya 

nilai  thitung dibandingkan dengan nilai ttabel untuk taraf kesalahan sebesar 5% dan 

derajat kebebasan (dk) yaitu n-2, jika thitung  lebih besar dari ttabel, maka hubungan 

atau pengaruh yang terjadi signifikan, tetapi jika thitung  lebih kecil dari ttabel   berarti 

tidak signifikan. 

Mencari derajat hubungan berdasarkan Koefisien Determinasi (KD), yaitu 

koefisien yang merupakan koefisien penentu, dimana varians yang terjadi pada 

variabel terikat (dependen) dapat dijelaskan melewati varians yang terjadi pada 

variabel pada variabel bebas (independen). Dengan maksud sejauh mana pengaruh 

yang diberikan oleh variabel motivasi berprestasi terhadap variabel mutu 

pendidikan dan variabel gaya kepemimpinan terhadap variabel mutu pendidikan. 

Dalam hubungannya dengan korelasi, maka Koefisien Determinasi (KD) 

merupakan kuadrat dari koefisien korelasi yang berkaitan dengan variabel bebas 

(X) dengan variabel terikat (Y). Adapun  rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Rumus 11. 

Rumus uji determinasi 
 

 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 

r2 = Kuadrat Koefisien Korelasi 

(Sugiyono, 2015, hlm. 231). 

 

Analisis korelasi sederhana  dapat menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

versi 22. Dalam SPSS ada tiga metode korelasi sederhana (bivariate correlation) 

diantaranya Pearson Correlation, Kendall’s tau-b, dan Spearman Correlation. 

Pearson Correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan 

Kendall’s tau-b, dan Spearman Correlation lebih cocok untuk data berskala 

ordinal. Dalam menentukan koefisien korelasi sederhana pada penelitian ini 

menggunakan dengan metode Pearson atau sering disebut Product Moment 

Pearson. Koefisien korelasi Pearson merupakan  ukuran kekuatan hubungan linear 

antara dua variabel tersebut. (Hauke and Kossowski, 2011). Nilai korelasi (r) 
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berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan 

antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan 

antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X 

naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka 

Y turun).  

Untuk mengartikan nilai r tersebut dapat dilihat dari tabel interpretasi sebagai 

berikut. 

Tabel  3.16. 

Pedoman dalam menginterprestasikan koefisien korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

Sumber : (Sugiyono, 2015, hlm. 231). 

Sedangkan untuk menentukan tingkat signifikansinya, Pengujian 

menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi α = 0,05. Tingkat signifikansi 

dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk 

menolak hipotesa yang benar sebanyak-banyaknya 5%. Dengan kriteria pengujian 

jika nilai Signifikansi (Sig)  > 0,05, maka Tidak ada hubungan secara signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun sebaliknya, jika nilai 

Signifikansi (Sig)  < 0,05, maka terdapat hubungan secara signifikan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat.  

Analisis koefisien determinasi (R Square) dapat dihitung dengan 

menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Dengan syarat hasil uji F dalam analisis 

regresi bernilai signifikan. Jika uji F tidak  signifikan maka nilai koefisien 

determinasi (KD) tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh 

Variabel bebas (X1) terhadap variabel terikat (Y). 

 

3.8.3.1.2. Analisis Korelasi Ganda 

Menurut Sugiyono (2015) mengatakan bahwa korelasi ganda (multiple 

correlation) adalah nilai yang menunjukkan arah dan kuatnya dari hubungan antara 
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dua variabel bebas (independen) atau lebih secara bersama-sama dengan satu 

variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini Analisis korelasi ganda digunakan 

untuk mencari pengaruh atau hubungan antara variabel motivasi berprestasi dan 

gaya kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama dengan variabel mutu 

pendidikan taman kanak-kanak.Adapun rumus yang digunakan dalam analisis 

korelasi ganda adalah sebagai berikut: 

Rumus 12. 

Rumus Korelasi Ganda 

 

 

 

 

Keterangan 

Ryx1x2 = Korelasi antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y 

ryx1 = Korelasi Product Moment antara X1 dengan Y 

ryx2 = Korelasi Product Moment antara X2 dengan Y 

rx1x2 = Korelasi Product Moment antara X1 dengan X2 

(Sugiyono, 2016, hlm. 252) 

 

Sedangkan  untuk pengujian signifikansi dari korelasi ganda dapat digunakan 

dengan uji F, adapun rumus uji F adalah sebagai berikut: 

Rumus 13. 

Rumus Uji F Signifikansi terhadap koefisien korelasi ganda 

Fh =
𝑅2/ K

(1 − 𝑅2)/(n − k − 1)
 

Keterangan: 

Fh = nilai F yang dihitung 

R = nilai koefisien korelasi ganda 

k = jumlah variabel bebas (independen ) 

n  = jumlah responden 

(Sugiyono, 2016, hlm. 252) 

 

Setelah nilai Fh diperoleh, selanjutnya dibandingkan dengan nilai Ftabel  

dengan ketentuan, Ftabel = {dk pembilang = k, dk penyebut = (n – k – 1)} dan taraf 

kesalahan sebesar 5% (baris atas pada tabel F). Jika Fh lebih besar dari Ftabel (Fh > 

Ftabel), maka koefisien korelasi ganda tersebut signifikan (dapat digunakan untuk 

populasi dimana sampel tersebut diambil). Namun sebaliknya, jika Fhitung < Ftabel,  
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maka dapat diartikan koefisien korelasi ganda tersebut tidak signifikan. (Sugiyono, 

2015). 

Analisis korelasi ganda dapat menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22, 

Sedangkan untuk menentukan tingkat signifikansinya, Pengujian menggunakan uji 

dua sisi dengan tingkat signifikansi α = 0,05. Tingkat signifikansi dalam hal ini 

berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak 

hipotesa yang benar sebanyak-banyaknya 5%. Dengan kriteria pengujian jika nilai 

Probabilitas (Sig. F)  > 0,05, maka Tidak ada hubungan secara signifikan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Namun sebaliknya, jika nilai Probabilitas 

(Sig. F)  < 0,05, maka terdapat hubungan secara signifikan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

 

3.8.3.2. Analisis Regresi  

Analisis regresi digunakan dalam memprediksikan seberapa jauh perubahan 

nilai variabel dependen, jika nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-

rubah. (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini variabel bebas digunakan sebagai prediktor 

terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi memberi kontribusi dan nilai efek 

pada variabel prediktor dalam memprediksi variabel dependen,. (Kanyongo, Certo 

and Launcelot, 2006). Dengan kata lain manfaat dari hasil analisis regresi untuk 

mengetahui apakah variabel dependen yaitu mutu pendidikan di pengaruhi oleh 

variabel independen yaitu motivasi berprestasi dan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 

3.8.3.2.1. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mempelajari hubungan 

fungsional antara satu variabel bebas (independen) dengan  satu variabel dependen 

(terikat) yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi yang berbentuk garis 

lurus (linier) atau tidak lurus (non-linier). (Sugiyono, 2015). Lebih lanjut dalam 

Sugiyono memperkenalkan persamaan umum analisis regresi linier sederhana 

sebagai berikut: 

Rumus 14. 

Rumus Persamaan umum regresi linier sederhana 

 

Ŷ = a + bX 
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Keterangan: 

Ŷ = Nilai taksir variabel Y (terikat/ dependen)  

a = Nilai Y saat nilai X konstan atau X = 0 

b = Koefisien regresi, yang menunjukan perubahan variabel terikat (Y) 

yang dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas (X), dimana (+) 

menandakan arah peningkatan garis dan (-) menandakan arah 

penurunan garis. 

X = Nilai dari variabel bebas (independen) 

(Sugiyono, 2015, hlm. 261). 

 

Dalam menentukan nilai a dan b, dapat diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Rumus 15. 

Rumus menentukan Nilai Y saat nilai X konstan (a) 
 

a =
(ƩY𝑖)(ƩX𝑖2) − (ƩX𝑖)(ƩX𝑖𝑌𝑖)

nƩX𝑖2 − (Ʃ𝑋𝑖)2
 

 

Rumus 16. 

Rumus Menentukan nilai b (fungsi dari koefisien korelasi) 
 

b =
nƩX𝑖Y𝑖 − (ƩX𝑖)(Ʃ𝑌𝑖)

nƩX𝑖2 − (Ʃ𝑋𝑖)2
 

(Sugiyono, 2015, hlm. 262) 

 

Sedangkan untuk menguji signifikasi atau uji keberartian dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Rumus 17. 

Rumus Uji Signifikasi untuk Regresi sederhana 
 

F =
𝑆2reg

𝑆2sis
 

Keterangan:  

F = nilai Fhitung 

S2
reg = rata-rata jumlah kuadrat regresi 

S2
sis = rata-rata jumlah kuadrat sisa 

(Sugiyono, 2015, hlm.273). 
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Untuk mengetahui signifikasi regresi sederhana, maka Fhitung dibandingkan 

dengan Ftabel, dengan dk Pembilang = 1 dan dk penyebut = n-2 dan taraf kesalahan 

sebesar 5%. Dari hasil perbandingan tersebut, jika Fhitung lebih besar dari Ftabel 

(Fhitung > Ftabel), maka Koefisien arah regresi tersebut berarti signifikan, sedangkan 

sebaliknya, jika Fhitung < Ftabel, maka berarti tidak signifikan. 

Dalam penelitian ini, untuk mencari nilai regresi sederhana antara dua 

variabel dan nilai signifikansinya menggunakan bantuan aplikasi komputer SPSS 

22. 

3.8.3.2.2. Analisis Regresi Ganda 

Menurut Sugiyono (2015) analisis regresi ganda merupakan perhitungan 

ramalan dari nilai pengaruh atau perubahan variabel terikat (dependen), jika dua 

atau lebih variabel bebas (independen) yang merupakan sebagai faktor prediktor 

dipengaruhi/ dimanipulasi. Untuk menganalisis dampak yang dapat memiliki 

program aktif yang berbeda pada tingkat pekerjaan yang sama maka diperlukan 

regresi berganda. (Syla, 2013). Dapat dikatakan bahwa Analisis regresi ganda 

dilakukan untuk membuktikan ada atau tidak hubungan fungsi dari dua atau lebih 

variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen).  Dalam 

penelitian ini terdapat dua prediktor atau variabel bebas, maka untuk menentukan 

persamaan regresi dua prediktor menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Rumus 18. 

Rumus regresi ganda untuk dua prediktor 
 

Ŷ = a + b1X1+b2X2 

Keterangan: 

Ŷ = nilai taksir variabel terikat (dependen) dari persamaan regresi 

a = harga konstanta 

b1 = nilai koefisien dari regresi X1 

b2 = nilai koefisien dari regresi X2 

X1 = variabel bebas 1 

X2 = variabel bebas 2 

(Sugiyono, 2015, hlm. 275) 

Sedangkan untuk mencari koefisien korelasi ganda antara variabel bebas (X1 

dan X2) yang merupakan faktor prediktor secara bersama-sama terhadap variabel 
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terikat (Y) dengan menggunakan rumus dalam Sugiyono(2015,hlm.286) sebagai 

berikut:  

Rumus 19. 

Rumus Korelasi ganda 2 prediktor 
 

RYX1X2 = 

𝑏1Ʃ𝑋1𝑌+𝑏2Ʃ𝑋2𝑌

Ʃ𝑌2
 

 

Koefisien Determinasi  dapat dicari dengan mengkuadratkan nilai Koefisien 

korelasi ganda = (RYX1X2)
2

 x 100%. (Sugiyono, 2015,hlm.286). Untuk menguji 

signifikasi regresi ganda antara variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Y), dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Rumus 20. 

Rumus Uji Signifikasi regresi ganda dua prediktor 
 

𝐹 =
𝑅2 (𝑛 − 𝑚 − 1)

𝑚 (1 − 𝑅2)
 

Keterangan: 

F = F hitung 

R = koefisien korelasi ganda 

n = jumlah responden 

m = jumlah variabel bebas (Sugiyono, 2015, hlm.286) 

 

Untuk mengetahui signifikasi regresi ganda, maka Fhitung dibandingkan 

dengan Ftabel, dengan dk Pembilang = 2 dan dk penyebut = n – m – 1 dan taraf 

kesalahan sebesar 5%. Dari hasil perbandingan tersebut, jika Fhitung lebih besar dari 

Ftabel (Fhitung > Ftabel), maka Koefisien arah regresi tersebut berarti signifikan dan 

dapat diberlakukan untuk populasi dalam penelitian, sedangkan sebaliknya, jika 

Fhitung < Ftabel, maka berarti tidak signifikan. 

 

3.8.4. Alat Bantu 

Menurut John Creswell (2015) mengatakan bahwa Peneliti akademis pada 

umumnya menggunakan aplikasi statistik yang tersedia. Untuk itu peneliti harus 

memiliki aplikasi yang tersedia dan dapat dioperasikan oleh peneliti. Pengolahan 

dan analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan bantuan aplikasi khusus 

pengolah data yaitu aplikasi Statistical Package for the Social Sciens (SPSS) 

Statistic Desk-top 22.0 for windows and Macinthos (www.spss.com).  SPSS 
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merupakan sebuah aplikasi komputer untuk mengolah dan menganalisis data yang 

terutama terkait dengan ilmu sosial, dan dapat membuat laporan tabulasi, grafik, 

diagram, statistik deskriptif,  dan analisis statistik lain yang kompleks. (Erhaneli 

and Irawan, 2015). Dari kegiatan perhitungan tersebut dapat diperoleh perhitungan 

statistik deskriptif baik dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, analisis 

data deskriptif, pengujian syarat analisis baik uji normalitas maupun liniaritas, serta 

pengujian hipotesis dan pengujian lain yang relevan dengan penelitian ini.  

 

 

 


