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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian survey yang menggunakan metode penelitian deskriptif dan 

verifikatif. Sugiyono (2016:14) mengartikan penelitian survey sebagai: 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, 

dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. 

Metode deskriptif didefinisikan oleh Sugiyono (2016:29) sebagai metode 

yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini, metode deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan komitmen organisasi, motivasi kerja dan 

kinerja guru akuntansi SMK Swasta di kota Bandung. Selanjutnya Sugiyono 

(2016:29) mengemukakan bahwa: 

Metode verifikatif merupakan suatu penelitian melalui pembuktian 

untuk mengukur hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu 

perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian verifikatif 

ini dilakukan untuk menguji teori yang ada dalam menentukan diterima atau 

ditolaknya hipotesis penelitian. 

B. Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2016:38) variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 
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kesimpulannya. Pada umumnya variabel penelitian dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu : 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang menjadi 

sebab dari perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 

2016:39) 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 

2016:39) 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010:118). Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel bebas (komitmen organisasi dan motivasi kerja) dan 

satu variabel terikat (kinerja guru).   

 Tabel 3.1 Operasionaliasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala No. Item 

Komitmen 

Organisasi 

Komitmen 

Afektif 

- Kenyamanan 

- Pengalaman Kerja 

Interval  1, 2, 3, 4. 

 Komitmen 

Berkelanjutan 

- Fasilitas yang diperoleh 

dan tanggung jawab yang 

dimiliki 

- Adanya kekhawatiran 

apabila berhenti dari 

organisasi 

Interval 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12. 

 Komitmen 

Normatif 

- Balas jasa terhadap 

organisasi (sekolah) 

Interval 13, 14, 15. 

Motivasi 

Kerja 

Internal  - Tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas 

- Melaksanakan tugas 

dengan target yang jelas 

- Kemandirian dalam 

bertindak 

- Memiliki perasaan 

senang dalam bekerja 

- Prestasi yang dicapai 

Interval 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12. 

 Eksternal  - Berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan  

- Kesempatan untuk 

promosi 

- Memperoleh pengakuan 

Interval 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21 
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- Bekerja dengan harapan 

ingin memperolah 

imbalan yang layak 

Kinerja 

Guru 

Kompetensi 

pedagogik 

 

- Pemahaman terhadap 

peserta didik  

- Merancang dan 

melaksanakan 

pembelajaran  

- Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran  

Interval 1, 2, 3, 4, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20. 

 Kompetensi 

profesional 

 

- Penguasaan materi 

pembelajaran 

- Penggunaan media, 

metode pembelajaran 

dan sumber belajar  

Interval 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13. 

 Kompetensi 

kepribadian 

 

- Memiliki kepribadian 

yang baik dan berakhlak 

mulia 

Interval 23, 24, 25. 

 Kompetensi 

sosial 

- Berkomunikasi dengan 

peserta didik, sesama 

guru, orang tua/wali dan 

masyarakat 

Interval 21, 22. 

 

C. Populasi dan Sampel  

Populasi seperti dikatakan Arikunto (2014:173), adalah keseluruhan 

subyek penelitan. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono, 2016 : 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru 

jurusan akuntansi yang ada di SMK Swasta Kota Bandung. 

Tabel 3.2 Populasi Guru Akuntansi 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru 

1. SMK Pasundan 1 5 Orang 

2. SMK Profita 4 Orang 

3. SMK Kiansantang 3 Orang 
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4. SMK Kencana 4 Orang 

5. SMK Bina Warga 4 Orang 

6. SMK ICB Cinta Niaga 3 Orang 

7. SMK Indonesia Raya 3 Orang 

8. SMK Taman Siswa 4 Orang 

9. SMK Mutiara 3 Orang 

10. SMK TI LPPM RI 3 Orang 

11. SMK Pajajaran 3 Orang 

12. SMK Bandung Selatan 3 Orang 

13. SMK Pasundan 3 5 Orang 

14. SMK Medikakom 9 Orang 

15. SMK Sumatra 40 4 Orang 

16. SMK Setia Bhakti 2 Orang 

17. SMK Pajajaran 2 3 Orang 

18. SMK Galuh Pakuan 3 Orang 

19. SMK Puragabaya 4 Orang 

20. SMK Unggulan Terpadu PGII 3 Orang 

21. SMK Bina Sarana Cendikia 3 Orang 

22. SMK Daarut Tauhid 7 Orang 

23. SMK Pahlawan Toha 7 Orang 

24. SMK Persis 02 3 Orang 

 Total Guru 95 orang 

 

Sampel adalah sebagian obyek yang diteliti dan dianggap mampu 

mewakili seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik 

tertentu. Menurut Arikunto (1997: 112) bahwa “Apabila subjek kurang dari 

100 sebaiknya diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi dan jika subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara 

10% sampai 25%”.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian diperlukan suatu metode pengumpulan data yang 

berupa teknik atau cara-cara yang bisa digunakan oleh seorang peneliti 

untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian dibutuhkan kemampuan 

memilih serta menyusun teknik serta alat pengumpul data yang relevan 

dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian, seorang 

peneliti harus menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Adapun 

metode yang digunakan dalam peelitian ini adalah metode survey, karena 

peneliti mengumpulkan informasi dari suatu populasi dalam bentuk 

kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Singarimbum dan Effendi (2011:3) bahwa “penelitian survey 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran 

angket (kuesioner) yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran 

seperangkat pertanyaan tertulis yang akan diberikan kepada responden yang 

merupakan bagian dari sampel penelitian. Menurut Riduwan (2012:25) 

“angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna”. 

Penelitian ini menggunakan angket tertutup, dimana peneliti menyediakan 

pertanyaan atau jawaban yang paling sesuai dengan pendirian responden. 

Menurut Riduwan (2012:27) “angket tertutup merupakan angket yang 

disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk 

memilih salah satu jawaban sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara 

memberikan tanda silang (x) atau ceklis (√)”. 

Selain didasarkan kepada pendapat diatas, alasan lain digunakannya 

angket sebagi pengumpul data adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti dapat menghitung data dalam waktu yang relatif singkat 

2. Peneliti akan mendapatkan jawaban yang relatif seragam, sehingga 

membantu memudahkan dalam pengolahan data 
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3. Pengumpulan data akan lebih efisien ditinjau dari segi waktu, tenaga 

dan biaya. 

Angket dalam penelitian ini dikonstruksi dalam tiga jenis angket meliputi: 

1. Angket untuk komitmen organisasi 

2. Angket untuk motivasi kerja 

3. Angket untuk kinerja guru 

Untuk memperoleh data mengenai komitmen, motivasi dan kinerja 

guru Akuntansi di SMK Swasta di kota Bandung dibuat berdasarkan 

persepsi guru yang dituangkan kedalam beberapa pertanyaan yang disusun 

dalam bentuk Numeical Scale atau Numerical Rating Scale (NRS). Skala 

NRS digunakan untuk sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.  

Berikut ini merupakan bentuk angket yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3.3 Format Angket Numerical Rating Scale 

No. Pernyataan 
Jawaban 

5 4 3 2 1 

       

       

Keterangan : 

1) 5 dinyatakan untuk pernyataan dengan jawaban positif Tertinggi  

2) 4 dinyatakan untuk pernyataan dengan jawaban positif Tinggi 

3) 3 dinyatakan untuk pernyataan dengan jawaban positif Sedang  

4) 2 dinyatakan untuk pernyataan dengan jawaban positif Rendah 

5) 1 dinyatakan untuk pernyataan dengan jawaban positif Terendah 

Pada dasarnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka dalam 

sebuah penelitian harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian 

disebut juga sebagai instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2016:119) 

“instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
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fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam melakukan penelitian, 

alat-alat ukur yang digunakan pada umumnya harus memenuhi dua syarat 

utama, dimana alat tersebut harus valid (sah) dan harus reliabel (dapat 

dipercaya)”. 

E. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

“instrumen yang valid berarti alat ukut yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur” (Sugiyono, 

2016: 121). Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut, (Ghozali, 2013: 52).  

Menurut Arikunto (2010:211) 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah.” 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner 

dalam pengumpulan data, maka alat tersebut harus dapat mengukur apa 

yang diukurnya. Uji validitas pada angket sebaiknya dilakukan pada setiap 

butir-butir pertanyaan/pernyataan yang ada. Untuk melakukan perhitungan 

uji validitas pada setiap butir-butir sola instrumen peneliti menggunakan 

rumus teknik korelasi pearson product moment yaitu sebagai berikut: 

𝑟
𝑥𝑦= 

𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌2)}

 

(Arikunto, 2010:213) 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦    = Koefisien korelasi yang dicari 

∑XY = Hasil skor X dan Y untuk setiap responden 
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∑X    = Skor item tes 

∑Y    = skor responden 

𝑋2     = Jumlah kuadrat nilai x 

𝑌2     = Jumlah kuadrat nilai y 

N      = Jumlah responden 

Setelah diketahui nilai 𝑟𝑥𝑦 kemudian dibandingkan dengan nilai 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dengan taraf signifikan 0,05 dimana kriteria pengujiannya sebagai 

berikut: 

  Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
 maka data dinyatakan valid 

  Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
 maka data dinyatakan tidak valid 

Dalam penelitian ini, pengujian instrumen penelitian dilakukan 

kepada 20 orang guru diluar sampel. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam instrumen penelitian valid 

atau tidak valid. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

Microsoft Excel 2010 maka didapatkan data validitas instrumen angket 

sebagai berikut: 

a. Uji Validitas Instrumen Komitmen Organisasi 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi 

No. Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  ≤  𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,751 0,444 Valid 

2 0,662 0,444 Valid 

3 0,660 0,444 Valid 

4 0,549 0,444 Valid 

5 0,575 0,444 Valid 

6 0,707 0,444 Valid 

7 0,558 0,444 Valid 

8 0,692 0,444 Valid 

9 0,538 0,444 Valid 

10 0,475 0,444 Valid 

11 0,372 0,444 Tidak Valid 

12 0,601 0,444 Valid 

13 0,463 0,444 Valid 

14 0,740 0,444 Valid 

15 0,538 0,444 Valid 
Sumber : Lampiran (data diolah) 
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Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa terdapat 15 item 

instrumen penelitian komitmen organisasi dan berdasarkan hasil 

perhitungan terdapat 14 item dinyatakan valid dan 1 item dinyatakan 

tidak valid. Item yang dinyatakan tidak valid akan dihapuskan dan tidak 

digunakan sebagai angket penelitian.  

b. Uji Validitas Instrumen Motivasi Kerja 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja 

No. Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  ≤  𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,672 0,444 Valid 

2 0.654 0,444 Valid 

3 0.619 0,444 Valid 

4 0,701 0,444 Valid 

5 0,740 0,444 Valid 

6 0,710 0,444 Valid 

7 0,498 0,444 Valid 

8 0,573 0,444 Valid 

9 0,647 0,444 Valid 

10 0,527 0,444 Valid 

11 0,373 0,444 Tidak Valid 

12 0,686 0,444 Valid 

13 0,732 0,444 Valid 

14 0,744 0,444 Valid 

15 0,496 0,444 Valid 

16 0,726 0,444 Valid 

17 0,664 0,444 Valid 

18 0,740 0,444 Valid 

19 0,739 0,444 Valid 

20 0,715 0,444 Valid 

21 0,623 0,444 Valid 
Sumber : Lampiran (data diolah) 

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa terdapat 21 item 

instrumen penelitian motivasi kerja dan berdasarkan hasil perhitungan 

terdapat 20 item dinyatakan valid dan 1 item dinyatakan tidak valid. 

Item yang dinyatakan tidak valid akan dihapuskan dan tidak digunakan 

sebagai angket penelitian.  
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c. Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Guru 

No. Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  ≤  𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,516 0,444 Valid 

2 0,621 0,444 Valid 

3 0,636 0,444 Valid 

4 0,669 0,444 Valid 

5 0,700 0,444 Valid 

6 0,572 0,444 Valid 

7 0,650 0,444 Valid 

8 0,554 0,444 Valid 

9 0,565 0,444 Valid 

10 0.577 0,444 Valid 

11 0,511 0,444 Valid 

12 0,582 0,444 Valid 

13 0,523 0,444 Valid 

14 0,520 0,444 Valid 

15 0,689 0,444 Valid 

16 0,300 0,444 Tidak Valid 

17 0,673 0,444 Valid 

18 0,636 0,444 Valid 

19 0,457 0,444 Valid 

20 0,603 0,444 Valid 

21 0,533 0,444 Valid 

22 0,501 0,444 Valid 

23 0,596 0,444 Valid 

24 0,560 0,444 Valid 

25 0,536 0,444 Valid 
Sumber : Lampiran (data diolah) 

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa terdapat 25 item 

instrumen penelitian kinerja guru dan berdasarkan hasil perhitungan 

terdapat 24 item dinyatakan valid dan 1 item dinyatakan tidak valid. 

Item yang dinyatakan tidak valid akan dihapuskan dan tidak digunakan 

sebagai angket penelitian.  

2. Uji Reliabiltas  

Uji reliabilitas harus dilakukan pada suatu instrumen penelitian 

sebelum alat tersebut digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 
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mana instrumen penelitian yang akan digunakan dapat dipercaya atau 

diandalkan. 

Menurut Arikunto (2010:178) 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

isntrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat 

dipercaya, dapat diandalkan. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus Alpha dari 

Cronbach untuk menentukan reliabilitas instrumen penelitian, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mencari varian tiap butir soal 

𝜎𝑏
𝑎 =

∑𝑥2 −
(∑𝑋)2

𝑁
𝑁

  

(Arikunto, 2010:110) 

Keterangan : 

𝜎𝑏
𝑎      =  Harga varians tiap butir soal 

∑𝑥2  =  Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item 

(∑𝑋)2 = Jumlah skor seluruh responden dari setiap item 

𝑁        = Jumlah responden 

b. Mencari varian total 

𝜎𝑡
𝑎 =

∑𝑌2 −
(∑𝑌)2

𝑁
𝑁

  

(Arikunto, 2010:111) 

Keterangan : 

𝜎𝑡
𝑎      =  Harga varians tiap soal 

∑𝑌2  =  Jumlah kuadrat jawaban responden dari seluruh item 

(∑𝑌)2 = Jumlah skor seluruh responden dari seluruh item 

𝑁        = Jumlah responden 

c. Menghitung reliabilitas instrumen dengan rumus Alpha 

𝑟
11= (

𝑘
𝑘−1

) (1−
∑𝜎𝑏

2

𝜎𝑡
2 )
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(Arikunto, 2010:112) 

 

Keterangan : 

𝑟11      = Reliabilitas instrumen 

k       = Banyak item/butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏
2  = Jumlah varians dari tiap instrumen 

𝜎𝑡
2    = Varians dari keseluruhan instrumen 

Selanjutnya setelah diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 tersebut kemudian 

dibandingkan dengan nilai𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria 

sebagai berikut: 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
maka data dinyatakan reliabel 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
maka data dinyatakan tidak reliabel 

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan Microsoft 

Excel 2010 dengan taraf signifikan 0,05 didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  ≤  𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Komitmen Organisasi 0,859 0,444 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,929 0,444 Reliabel 

Kinerja Guru 0,912 0,444 Reliabel 
Sumber : Lampiran (data diolah) 

Berdasarkan tabel 3.7 instrumen penelitian dinyatakan reliabel. 

Artinya instrumen angket yang diajukan dapat dipercaya untuk 

menghasilkan skor yang ajeg dan relatif tidak berubah walaupun diujikan 

pada situasi yang berbeda-beda. 

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. `Analisis Data Deskriptif 

Dalam menentukan penelitian, analisis data merupakan kegiatan 

yang sangat penting dan butuh ketelitian serta kekritisan dari peneliti. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif.  

Menurut Sugiyono (2016:147) bahwa :  
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“Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap onjek yang 

diteliti melalui data sampel dan populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi” 

Analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai variabel komitmen dan motivasi (X). Untuk 

melakukan analisis deskriptif ini, terdapat beberapa langkah-langkah yang 

harus diikuti, yaitu:  

a. Membuat tabel tabulasi data atas jawaban yang diberikan responden 

terhadap kuesioner. Berikut ini merupakan rancangan tabulasi 

jawaban responden 

Tabel 3.8 Rancangan Tabulasi Jawaban Responden  

No. 

Resp 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator... Jumlah 

Total 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

Dst              

 

b. Menentukan kriteria penilaian untuk setiap variabel dengan terlebih 

dahulu: 

1) Menentukan skor tertinggi dan terendah berdasarkan hasil 

tabulasi jawaban responden 

2) Menentukan rentang kelas interval. Banyak kelas interval ada 

tiga, yaitu : Rendah, Cukup, Tinggi. 

Rentang Kelas = Skor tertinggi – skor terendah 

3) Menentukan panjang kelas interval 

Panjang kelas interval =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠

3
 

4) Menentukan interval untuk setiap kriteria penilaian 

Tabel 3.9  

Pedoman Interval untuk Angket 

Kategori Interval  

Rendah 1 – 2,3 
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Cukup  2,4 – 3,7 

Tinggi 3,8 - 5 

 

Tabel 3.10 

Pedoman Interval untuk Responden Variabel Komitmen  

Kategori Interval  

Rendah 14 - 32 

Cukup  33 - 51 

Tinggi 52 - 70 

 

Tabel 3.11 

Pedoman Interval untuk Responden Variabel Motivasi  

Kategori Interval  

Rendah 20 – 46 

Cukup  47 – 73 

Tinggi 74 – 100 

 

Tabel 3.12 

Pedoman Interval untuk Responden Variabel Kinerja  

Kategori Interval  

Rendah 24 – 56 

Cukup  57 – 88 

Tinggi 89 – 120 

 

c. Membuat tabel rata-rata untuk memperoleh gambaran umum setiap 

variabel maupun indikator-indikator dengan format sebagai berikut:  

Tabel 3.13 

Format rata-rata variabel 

Indikator  Rata-rata Kriteria  

   

   

Rata-Rata Variabel   
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d. Menginterpetasikan hasil tabel rata-rata untuk mengetahui gambaran 

dari setiap variabel 

Setiap variabel memiliki kriteria yang berbeda, hal ini 

dikarenakan kriteria yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan 

dalam penelitian ini, hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti 

untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Ketentuan dari setiap kriteria 

tersebut adalah : 

 Tabel 3.14 Ketentuan Untuk Setiap Kriteria Variabel Penelitian 

Variabel Kriteria Ketentuan 

Komitmen 

Organisasi 

Tinggi  Responden memiliki komitmen yang 

tinggi, mau dalam berkorban, 

memiliki loyalitas tinggi, mau 

bertahan dan tetap bekerja di sekolah 

 Cukup   Responden memiliki komitmen yang 

cukup, cukup mau berkorban, 

memiliki loyalitas yang cukup, cukup 

mau bertahan dan tetap bekerja di 

sekolah 

 Rendah  Responden memiliki komitmen yang 

rendah, tidak mau berkorban, 

memiliki loyalitas rendah, tidak mau 

bertahan dan tetap bekerja di sekolah 

Motivasi 

Kerja 

Tinggi  Responden memiliki motivasi tinggi 

dalam mengajar, senang akan 

tugasnya sebagai guru, melakukan 

evaluasi dengan baik, memiliki 

hubungan yang baik dengan guru 

lainya 

 Cukup   Responden memiliki motivasi yag 

cukup dalam mengajar, cukup senang 

akan tugasnya sebagai guru, 

melakukan evaluasi dengan cukup 

baik, memiliki hubungan yang cukup 

dengan guru lainnya 

 Rendah  Responden memiliki motivasi rendah 

dalam mengajar, tidak senang akan 

tugasnya sebagai guru, tidak 

melakukan evaluasi, memiliki 
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hubungan yang buruk dengan guru 

lainnya 

Kinerja 

Karyawan 

Tinggi  Responden memiliki pemhaman 

yang baik terhadap peserta didik, 

merancang dan melaksanakan 

pembelajaran dengan baik, 

menguasai materi pembelajaran,  

memiliki hubungan baik dengan 

peseta didik, rekan kerja maupun 

orang tua/wali dan menjadi teladan 

yang baik  

 Cukup   Responden memiliki pemhaman 

yang cukup terhadap peserta didik, 

merancang dan melaksanakan 

pembelajaran dengan cukup baik, 

cukup menguasai materi 

pembelajaran,  memiliki hubungan 

cukup baik dengan peseta didik, 

rekan kerja maupun orang tua/wali 

dan menjadi teladan yang cukup baik  

 Rendah  Responden memiliki pemhaman 

yang kurang terhadap peserta didik, 

kurang dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran, kurang 

menguasai materi pembelajaran,  

memiliki hubungan kurang baik 

dengan peseta didik, rekan kerja 

maupun orang tua/wali dan menjadi 

teladan yang kurang baik. 

 

a. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang akan diolah 

harus dilakukan uji kelayakan model analisis regresi maka perlu 

dilakukan uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas  

Menurut Umar (2008:79) “uji normalitas berguna untuk menguji 

apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi 

normal, atau tidak”. Uji normalitas dilakukan setelah data didapatkan 

secara keseluruhan dan telah terkumpul melalui instrumen penelitian. 
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Hal ini penting untuk menentukan penggunaan uji statistik parametrik 

atau non parametrik. Maka dari itu, sampel yang diperoleh harus diuji 

coba normalitasnya. Jika data berdistribusi normal, maka statistik yang 

digunakan adalah statistik parametrik, sedangkan jika data berdistribusi 

tidak normal maka statistik yang digunakan adalah statistik non 

parametrik. 

Dalam penelitian ini yang akan diuji normalitasnya adalah 

komitemn organisasi, motivasi kerja dan kinerja guru dengan 

menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan program 

IBM SPSS versi 24. Adapun pengambilan keputusannya menurut 

Ghazali (2011:32) adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas > 0,05 maka 𝐻0  diterima, artinya data berdistribusi 

normal 

- Jika probabilitas < 0,05 maka 𝐻0  ditolak, artinya data tidak 

berdistribusi normal 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh berbentuk linier atau tidak. Jika data 

berbentuk linier, maka penggunaan Multiple Linear Regression 

Analysis pada pengujian hipotesis dapat dipertanggungjawabkan. Uji 

linieritas garis regresi menggunakan uji F. Dasar pengambilan 

keputusan adalah dengan menlihat p value. Apabila p value < 0.05 maka 

bentuk persamaan adalah linier, dan sebaliknya apabila p value > 0.05 

maka bentuk persamaan adalah tidak linier.   

3) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (Variable 

Indpendent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi 

diantara variable independen (Ghozali, 2013: 103).  
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam 

model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variable independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (arena VIF =1/tolerance). Nilai yang umum 

dipakai unutk mununjukan adanya multikolonieritas adalah Tolerance 

≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara suatu 

pengamatan dengan pengamatan yang lain, ada beberapa cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, pada penelitian ini 

peneliti melakukan Residual Plot. Uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskeadsitas 

apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu (Ghozali, 2013, 134).  Model regresi yang 

baik adalah model yang homoskedastisitas bukan heteroskedastisitas. 

b. Multiple Linear Regression Analysis 

Multiple Linear Regression Analysis atau lebih dikenal dengan 

Analisis Regresi Linier Berganda adalah suatu alat analisis peramalan 

nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan 

kausal antara dua variabel bebas atau lebih Riduwan (2012: 108). 

Menurut Umi Narimawati (2008:5) pengertian analisis regresi 

linier berganda yaitu: 

“Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan 

untuk meneliti pengaruh dua variabel atau lebih bebas 

terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval” 
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Multiple Linear Regression Analysis dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh komitmen organisasi 

dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Persamaan analisis regresi 

linier secara umum untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam 

peneloitian ini adalah sebagai berikut:  

𝛾 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 

Keterangan: 

𝛾    = kinerja guru  

𝑎   = konstan 

𝑏1𝑏2   = koefisien arah regresi 

𝑋1    = komitmen organisasi 

𝑋2    = motivasi kerja. 

          (Riduwan dan Sunarto, 2010:108) 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Keberartian Regresi (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji keberartian regresi pada 

analisis regresi linier. Artinya, pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apaka persamaan regresi yang telah ditentukan dapat 

digunakan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Rumus yang dapat 

digunakan untuk uji F ini adalah sebagai berikut: 

𝐹 =
𝐽𝐾 (𝑅𝑒𝑔)/𝑘

𝐽𝐾 (𝑆)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

(Sugiyono, 2013:91) 

Keterangan: 

 𝐽𝐾 (𝑅𝑒𝑔) =  𝑏1∑𝑥1𝑦 +  𝑏2∑𝑥2𝑦 

 𝐽𝐾 (𝑆)      =  ∑𝑦2 −  𝐽𝐾 (𝑅𝑒𝑔) 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel, dengan tingkat signifikansi 0,05. Langkah-langkah 

pengujian dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Merumuskan hipotesis 

 𝐻0 : regresi tidak berarti 

 𝐻1  : regresi berarti 

2. Menentukan Fhitung dan taraf signifikansi 

Perolehan hasil Fhitung dan taraf signifikansinya dapat dilihat 

pada output tabel Anova. 

3. Menentukan Ftabel 

Ftabel dapat dilihat dalam tabel statistik, yaitu pada tingkat 

signifikansi 0,05 dengan dk pembilang = k – 1 dan dk 2 atau dk 

penyebut = n – k. Adapun n adalah jumlah data dan k adalah 

jumlah perlakuan yang diamati. 

4. Kaidah keputusan 

Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima. 

Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak. 

5. Membuat kesipulan  

Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan antara 

Fhitung dan Ftabel, dengan meilihat kaidah keputusan yang telah 

ditentukan. Jika H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa 

regresi tidak berarti dan tidak dapat digunakan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Sebaliknya, jika H0 ditolak maka 

dapat disimpulkan bahwa regresi berarti dan dapat digunakan 

dalam menyimpulkan hasil penelitian.  

b. Uji (t) 

Uji keberartian koefisien regresi (Uji t) untuk menguji 

keberartian koefisien regresi atau menguji tingkat keberartian 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun langkah-langkah dalam proses uji statistiknya sebagai 

berikut: 
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1) Membuat hipotesis 

 Komitmen Organisasi: 

H0 : 𝛽1 = 0, Komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja guru 

H1 : 𝛽1  > 0, Komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru. 

 Motivasi Kerja: 

H0 : 𝛽2  =  0, motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap  

kinerja guru. 

H0 : 𝛽2   >    0, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap  

kinerja guru. 

2) Menghitung keberartian koefisien regresi dengan rumus: 

𝑡 =  
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖

 

Keterangan: 

𝑏𝑖  = koefisien regresi 

𝑆𝑏𝑖 = standar deviasi 

                (Sudjana, 2003: 31) 

dimana: 

𝑆𝑏 =  √𝑆𝑏2 

𝑆𝑏2 =  
𝑆2 𝑦𝑥

∑ 𝑥2 −  
(∑ 𝑥)2

𝑛

 

Setelah menghitung nilai t langkah selanjutnya membandingkan nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (𝑡ℎ ) dengan nilai tabel student-t dengan dk = (n-k-1) taraf 

nyata 5% maka yang akan diperoleh nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑡𝑡 ), kesimpulan yang 

diambil adalah dengan membandingkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut: 

 Jika nilai 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 >  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍, maka H0 ditolak.  

 Jika nilai 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 ≤  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍, maka H0 diterima. 


