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BAB III 

METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel Komunikasi 

Internal (X1), variabel Komitmen Organisasi (X2), dan variabel Kinerja Guru 

(Y), dimana variabel Komunikasi Internal (X1), variabel Komitmen 

Organisasi (X2) merupakan variabel bebas (independent variable), sedangkan 

variabel Kinerja Guru (Y) merupakan variabel terikat (dependent variable). 

Subjek dalam penelitian ini adalah SMK Bina Wisata Lembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh komunikasi 

internal dan komitmen organisasi terhadap kinerja guru di SMK Bina Wisata 

Lembang.  

3.2 Desain Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu harus menentukan 

metode penelitian yang akan digunakan agar dapat mengarahkan dan 

dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survei. Dimana metode penelitian survei ini digunakan karena 

penelitian ini bersifat kuantitatif dan alat pengumpulan datanya menggunakan 

kuesioner. 

(Muhidin, 2011, hal. 17) mengungkapkan bahwa metode penelitian survei 

adalah penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit 

analisis, sehingga ditemukan fakta atau keterangan secara faktual mengenai 

gejala suatu kelompok atau perilaku individu, dan hasilnya, dapat digunakan 

sebagai bahan pembuatan rencana atau pengambilan keputusan. 

Pendekatan kuantitatif dipergunakan untuk menganalisis pengaruh antar 

variabel yang dinyatakan dalam angka. Penelitian ini menjelaskan hubungan 

mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti yaitu 

pengaruh variabel komunikasi internal dan variabel komitmen organisasi 

terhadap variabel kinerja guru di SMK Bina Wisata Lembang. 
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Metode penelitian survei ini penulis menggunakan cara penyebaran 

kuesioner atau angket mengenai Variabel X1 (Komunikasi Internal), Variabel 

X2 (Komitmen Organisasi) di SMK Bina Wisata Lembang. 

Dengan menggunakan metode penelitian survei penulis akan melakukan 

pengamatan untuk memperoleh gambaran tiga variabel, yaitu X1 

(Komunikasi Internal). X2 (Komitmen Organisasi) dan Y (Kinerja Guru) di 

SMK Bina Wisata Lembang. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung untuk mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi Internal dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja guru di SMK Bina Wisata Lembang. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Menurut (Muhidin, 2010, hal. 37) Operasional Variabel adalah kegiatan 

menjabarkan konsep Variabel menjadi konsep yang lebih sederhana yaitu 

indikator. Operasional Variabel menjadi rujukan dalam penyusunan 

instrumen penelitian. Oleh karena itu, operasionalisasi Variabel harus disusun 

dengan baik agar memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

Operasional Variabel merupakan kegiatan menjabarkan konsep Variabel 

menjadi konsep yang lebih sederhana, yaitu indikator. Operasional Variabel 

ini dilakukan untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu meluas. 

“Variabel penelitian adalah hal-hal yang menjadi pusat kajian atau disebut 

juga fokus penelitian” (Setyosari, 2010, hal. 126). 

Variabel Penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu variabel bebas atau variabel 

penyebab (independent variable), dan variabel terikat atau variabel 

tergantung (dependent variable). Menurut (Sugiyono, 2012, hal. 39) 

mengatakan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini meliputi 3 variabel, yaitu 

Komunikasi Internal dan Komitmen Organisasi sebagai variabel bebas 
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(Variabel X1 dan X2) dan Kinerja Guru sebagai variabel terikat (Variabel Y). 

Maka bentuk operasionalisasinya adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi Internal (Variabel X1) 

2. Komitmen Organisasi (Variabel X2) 

3. Kinerja Guru (Variabel Y) 

3.2.2.1 Operasional Variabel Komunikasi Internal 

Dalam Penelitian ini, yang menjadi variabel bebas (X1 ) adalah komunikasi 

internal. Merujuk pada pendapat (Effendy O. U., 2009, hal. 122) pada 

bahasan sebelumnya pada BAB II berkaitan dengan indikator dari 

komunikasi internal, maka digambarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Komunikasi Internal (𝐗𝟏) 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Komunikasi 

Internal (Variabel 

X1) 

 

“Komunikasi 

Internal adalah 

pertukaran 

gagasan di antara 

para 

administrator 

dan pegawai 

dalam suatu 

organisasi atau 

Downward 

Communication 

(Komunikasi 

dari atas ke 

bawah) 

Tingkat kejelasan intruksi 

pekerjaan kepada bawahan 
Ordinal 1 

Tingkat penyampaian 

informasi kepada bawahan 
Ordinal 2 

Tingkat pemberian umpan 

balik terhadap kinerja guru 
Ordinal 3 

Upward 

Communication 

(Komunikasi 

dari bawah ke 

atas) 

Tingkat penyampaian 

laporan mengenai pekerjaan 

kepada atasan 

Ordinal 4 

Tingkat penyampaian 

pendapat kepada atasan 

 

Ordinal 5 
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instansi yang 

menyebabkan 

terwujudnya 

organisasi 

tersebut lengkap 

dengan 

strukturnya yang 

khas dan 

pertukaran 

gagasan secara 

horizontal dan 

vertikal dalam 

suatu organisasi 

yang 

menyebabkan 

pekerjaan 

berlangsung”.  

 

(Effendy O. U., 

2009, hal. 122) 

Tingkat penyampaian 

keluhan berkaitan pekerjaan 

kepada atasan  

Ordinal 6 

Pandangan terhadap atasan Ordinal 7 

Horizontal 

Communication 

(Komunikasi 

horisontal) 

Pertukaran pengetahuan 

dan pengalaman dengan 

rekan guru 

Ordinal 8 

Pemecahan masalah dengan 

rekan guru 
Ordinal 9 

Hubungan personal dengan 

rekan guru 
Ordinal 10 

Pengkoordinasian informasi 

dan tugas dengan rekan guru 

Ordinal 11 

Sumber: (Effendy O. U., 2009, hal. 122) 

3.2.2.2 Operasional Variabel Komitmen Organisasi 

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas (X2) adalah komitmen 

organisasi. Merujuk pada pendapat Allen Meyer (dalam Sopiah 2008:152) 

pada bahasan sebelumnya di BAB II berkaitan dengan indikator dari 

komitmen organisasi, maka digambarkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel Komitmen Organisasi (𝐗𝟐) 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Komitmen 

Organisasi 

(Variabel X2) 

 

“Komitmen 

organisasi dapat 

diartikan sebagai 

hubungan antara 

karyawan dengan 

organisasi, dan 

mempunyai 

implikasi bagi 

karyawan untuk 

memutuskan 

tetap 

berkeinginan 

menjadi anggota 

organisasi 

tersebut, dan ini 

memungkinkan 

bagi karyawan 

untuk tetap 

tinggal bersama 

1. Affective 

Commitment  

Tingkat perasaan senang 

terhadap sekolah 

Ordinal 1 

Tingkat keterikatan 

emosional guru dengan 

sekolah 

Ordinal 2 

Tingkat perasaan 

menjadi bagian dari 

sekolah 

Ordinal 3 

Hubungan emosional 

dengan sekolah 

Ordinal 4 

Tingkat arti sekolah bagi 

guru 

Ordinal 5 

Tingkat perasaan yang 

kuat akan organisasi 

Ordinal 6 

2. Continuance 

Commitment 

Tingkat Pertimbangan 

meninggalkan sekolah 

Ordinal 7 

Tingkat pertimbangan 

keuntungan yang di 

dapat guru dalam 

sekolah 

Ordinal 8 

Tingkat kebutuhan guru 

akan organisasi 

Ordinal 9 

Tingkat pertimbangan 

alternatif pekerjaan lain 

apabila meninggalkan 

sekolah 

Ordinal 10 
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dalam organisasi 

tersebut”. 

 

 

 

Allen Meyer 

(dalam Sopiah 

2008:152) 

 

3. Normative 

Commitment 

Tingkat perasaan 

memiliki kewajiban 

terhadap atasan sekolah 

Ordinal 11 

Tingkat perasaan 

memiliki kewajiban 

terhadap organisasi 

Ordinal 12 

Tingkat perasaan untuk 

tetap bersama dalam 

organisasi 

Ordinal 13 

Tingkat loyalitas guru 

terhadap sekolah 

Ordinal 14 

Tingkat kesadaran 

merasa bersalah jika 

meninggalkan sekolah 

Ordinal 15 

Tingkat kesadaran guru 

terhadap sekolah 

Ordinal 16 

Sumber: Allen Meyer (dalam Sopiah 2008:152) 

3.2.2.3 Operasional Variabel Kinerja Guru 

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah Kinerja Guru. 

Merujuk pada pendapat (Uno & Lamatenggo, 2012, hal. 71) pada bahasan 

sebelumnya di BAB II berkaitan dengan indikator dari kinerja guru, maka 

digambarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel Kinerja Guru (Y) 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Kinerja Guru (Variabel 

Y) Kualitas Kerja 

Tingkat kualitas 

penguasaan materi ajar 

guru 

Ordinal 1 
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Kinerja guru adalah 

perilaku seseorang 

yang membuahkan 

hasil kerja tertentu 

setelah memenuhi 

sejumlah persyaratan 

 

(Uno & Lamatenggo, 

2012, hal. 71) 

Tingkat kualitas kerja 

guru mengelola kegiatan 

belajar mengajar (KBM) 

Ordinal 2 

Tingkat kualitas kerja 

guru mengelola kelas 
Ordinal 3 

Ketepatan 

Kerja 

Tingkat ketepatan guru 

menggunakan media 

pembelajaran 

Ordinal 4 

Tingkat ketepatan kerja 

guru dalam 

melaksanakan program 

pengajaran sesuai 

dengan RPP yang telah 

dibuat 

Ordinal 5 

Inisiatif dalam 

kerja 

Inisiatif guru dalam 

memimpin kelas 
Ordinal 6 

Inisiatif guru 

melaksanakan penilaian 

hasil belajar peserta 

didik 

Ordinal 7 

Kemampuan 

kerja 

Penggunaan metode 

pembelajaran yang 

variatif 

Ordinal 8 

Tingkat kemampuan 

guru melaksanakan 

layanan bimbingan 

Ordinal 9 

Komunikasi 

Tingkat Efektivitas 

komunikasi guru dengan 

internal sekolah 

Ordinal 10 

Tingkat Efektivitas 

komunikasi guru dengan 

eksternal sekolah 

Ordinal 11 

Sumber: (Uno & Lamatenggo, 2012, hal. 71) 

3.2.3 Populasi Penelitian 

Dalam pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis, maka 

diperlukan menentukan populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau 
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unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki ciri/karakteristik tertentu 

yang dijadikan sebagai objek penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian (pengamatan) dengan demikian, populasi tidak terbatas pada 

sekelompok orang, tetapi apa saja yang menjadi perhatian kita (Muhidin, 

2010, hal. 129). Menurut (Abdurahman, 2011, hal. 129), dkk mengatakan 

bahwa “Populasi (population atau universe) adalah keseluruhan elemen, atau 

unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu 

yang dijadikan sebagai objek penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian (pengamatan). Dengan demikian, populasi tidak terbatas pada 

sekelompok orang, tetapi apa saja yang menjadi perhatian kita”.  

Berdasarkan pernyataan berikut, maka populasi yang diambil oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah semua guru di SMK Bina Wisata 

Lembang yang berjumlah 50 orang guru maka dijadikan unit analisis.  

(Arikunto S. , 2002, hal. 107) mengemukakan bahwa: “Untuk sekedar 

ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya adalah merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 

dengan 20% - 25%”. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi yang 

terdiri dari seluruh guru di SMK Bina Wisata Lembang berjumlah 50 orang. 

Maka dalam penelitian ini yang menjadikan populasi adalah semua 

guru di SMK Bina Wisata Lembang yang berjumlah 50 orang guru. Adapun 

terkait sampel, dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 orang maka 

dalam penelitian ini tidak memerlukan proses penarikan sampel, teknik 

penarikan sampel maupun ukuran sampel.  

3.2.4 Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah sumber-sumber di mana data yang 

diperlukan untuk kebutuhan penelitian tersebut diperoleh, baik secara 

langsung berhubungan dengan objek penelitian maupun secara tidak 

langsung. 

Adapun dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

didapatkan melalui penyebaran angket yang diberikan kepada semua guru di 

SMK Bina Wisata Lembang. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung dengan demikian data yang diperoleh dengan 

cara mempelajari dan dimiliki SMK Bina Wisata Lembang. 

3.2.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Setiap informasi diharapkan dapat memberikan gambaran, keterangan dan 

fakta yang akurat mengenai suatu keadaan atau kondisi tertentu. Oleh karena 

itu, diperlukan suatu teknik pengumpulan data yang tepat. Dan menurut 

(Muhidin, 2011, hal. 38) “Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”.  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Menurut (Muhidin, 2011, hal. 44): 

Kuesioner atau yang juga dikenal sebagai angket merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan tertulis 

melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, 

dan harus diisi oleh responden. Alat pengumpulan data dengan kuesioner 

adalah berupa daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti untuk 

disampaikan kepada responden yang jawabannya diisi oleh responden 

sendiri. 

Adapun Menurut (Muhidin, 2011, hal. 45) menyatakan bahwa bentuk 

kuesioner secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu: 

A. Kuesioner berstruktur 

Kuesioner berstruktur adalah kuesioner yang disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban, sehingga responden hanya tinggal 

memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Bentuk jawaban kuesioner 

berstruktur adalah tertutup, artinya pada setiap item sudah tersedia 

berbagai alternatif jawaban. 

B. Kuesioner tidak berstruktur 

Kuesioner tidak berstruktur adalah kuesioner yang disusun sedemikian 

rupa sehingga responden bebas mengemukakan pendapatnya. Bentuk 

jawaban kuesioner tak berstruktur adalah terbuka, artinya setiap item 
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belum terperinci dengan jelas jawabannya. Kondisi ini memungkinkan 

jawaban responden sangat beraneka ragam. 

3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

3.2.6.1 Uji Validitas 

Untuk mengetahui kevalidan dari suatu instrumen maka dilakukanlah uji 

validitas. Menurut (Arikunto S. , 2010, hal. 168) “Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keahlian suatu 

instrumen”. Uji Validitas digunakan untuk mengetahui tepat atau tidaknya 

angket yang tersebar. 

Pengujian Validitas instrumen menggunakan formula koefisien korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson. Menurut Muhidin (2010, hlm. 26) adalah 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑ 𝑥𝑦 − ∑ X ∙ ∑ Y

√[N ∑ 2 − (∑ X)
2

X ][N ∑ 2 − (∑ Y)2]Y

 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara Variabel X dan Y. 

X : Skor pertama, dalam hal ini X merupakan skor-skor pada item ke 

I yang akan diuji validitasnya. 

Y : Skor kedua, dalam hal ini Y merupaan jumlah skor yang diperoleh 

tiap responden. 

ΣX : Jumlah skor dalam distribusi X. 

ΣY : Jumlah skor dalam distribusi Y. 

ΣX2 : Jumlah jumlah kuadrat dalam skor distribusi X. 

ΣY2 : Jumlah jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y. 

N  : Banyaknya responden. 

Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur 

validitas instrumen penelitian menurut Abdurahman dkk (2011, Hlm 50) 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya, 

kepada responden yang bukan responden sesungguhnya. 

b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 
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c. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap 

tidaknya lembaran data yang terkumpul. Termasuk 

didalamnya memeriksa kelengkapan pengisian item angket. 

d. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor 

pada item yang diperoleh. Dilakukan untuk mempermudah 

perhitungan atau pengolahan data selanjutnya. 

e. Memberikan atau menempatkan skor (skoring) terhadap 

item-item yang sudah diisi pada tabel pembantu. 

f. Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk 

setiap bulir atau item angket dari skor-skor yang diperoleh. 

g. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat 

bebas (db) = n – 2, pada contoh di atas diketahui n (jumlah 

responden) yang dilibatkan dalam uji validitas misalnya 

adalah 10 orang, sehingga pada db = n – 2 = 10 – 2 = 8 dan 

α = 5% diperoleh nilai tabel koefisien korelasi adalah 0,632. 

h. Membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai 

hitung r dan nilai tabel r. dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika rhitung>rtabel, maka item instrumen dinyatakan 

valid. 

2) Jika  rhitung<rtabel, maka instrumen dinyatakan tidak 

valid. 

3.2.6.2 Hasil Uji Validitas Variabel 𝐗𝟏 (Komunikasi Internal) 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah Korelasi Product Moment dan 

perhitungannya menggunakan Microsoft Excel 2013. Dari 3 Indikator yang 

terdapat dalam komunikasi internal diuraikan menjadi 11 butir pernyataan 

kuesioner yang disebar kepada 20 orang responden. Berikut hasil uji validitas 

untuk Komunikasi Internal. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi Internal (𝐗𝟏)  

No. Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝑻𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,586 0,468 Valid 
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2 0,569 0,468 Valid 

3 0,298 0,468 Tidak Valid 

4 0,506 0,468 Valid 

5 0,521 0,468 Valid 

6 0,584 0,468 Valid 

7 0,565 0,468 Valid 

8 0,683 0,468 Valid 

9 0,295 0,468 Tidak Valid 

10 0,617 0,468 Valid 

11 0,550 0,468 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan data uji coba kuesioner 

Dari hasil analisis uji validitas data pada 20 responden, dinyatakan bahwa 

11 butir pernyataan dinyatakan valid, karena pernyataan kuesioner tersebut 

memiliki koefisien korelasi butir total rhitung > rtabel. 

3.2.6.3 Hasil Uji Validitas Variabel 𝐗𝟐 (Komitmen Organisasi) 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah Korelasi Product Moment dan 

perhitungannya menggunakan Microsoft Excel 2013. Dari 3 Indikator yang 

terdapat dalam komitmen organisasi diuraikan menjadi 16 butir pernyataan 

kuesioner yang disebar kepada 20 orang responden. Berikut hasil uji validitas 

untuk Komitmen Organisasi. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (𝐗𝟐) 

No. Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝑻𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,600 0,468 Valid 

2 0,547 0,468 Valid 

3 0,727 0,468 Valid 

4 0,683 0,468 Valid 

5 0,578 0,468 Valid 

6 0,533 0,468 Valid 
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7 0,135 0,468 Tidak Valid 

8 0.485 0,468 Valid 

9 0,682 0,468 Valid 

10 0,547 0,468 Valid 

11 0,506 0,468 Valid 

12 0,505 0,468 Valid 

13 0,624 0,468 Valid 

14 0,247 0,468 Tidak Valid 

15 -0,008 0,468 Tidak Valid 

16 0,678 0,468 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan data uji coba kuesioner 

Dari hasil analisis uji validitas data pada 20 responden, dinyatakan bahwa 

16 butir pernyataan dinyatakan valid, karena pernyataan kuesioner tersebut 

memiliki koefisien korelasi butir total rhitung > rtabel. 

3.2.6.4 Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kinerja Guru) 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah Korelasi Product Moment dan 

perhitungannya menggunakan Microsoft Excel 2013. Dari 5 Indikator yang 

terdapat dalam kinerja guru diuraikan menjadi 11 butir pernyataan kuesioner 

yang disebar kepada 20 orang responden. Berikut hasil uji validitas untuk 

Kinerja Guru. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Y 

No. Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝑻𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,576 0,468 Valid 

2 0,475 0,468 Valid 

3 0,486 0,468 Valid 

4 0,636 0,468 Valid 

5 0,615 0,468 Valid 

6 0,434 0,468 Tidak Valid 
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7 0,586 0,468 Valid 

  8 0,469 0,468 Valid 

9 0,325 0,468 Tidak Valid 

10 0,694 0,468 Valid 

11 0,644 0,468 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan data uji coba kuesioner 

Dari hasil analisis uji validitas data pada 20 responden, dinyatakan bahwa 

11 butir pernyataan dinyatakan valid, karena pernyataan kuesioner tersebut 

memiliki koefisien korelasi butir total rhitung > rtabel. 

Dengan demikian, secara keseluruhan rekapitulasi jumlah kuesioner hasil 

uji coba dapat ditampilkan dengan tabel dibawah ini. 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Coba Kuesioner 

No Variabel 

Jumlah Item Kuesioner 

Setelah Uji 

Coba 

Setelah Uji Coba 

Valid 
Tidak 

Valid 

1 Komunikasi Internal (X1) 20 9 2 

2 Komitmen Organisasi (X2) 20 13 3 

3 Kinerja Guru (Y) 20 9 2 

Total 60 31 7 

Sumber: Hasil Pengolahan data uji coba kuesioner 

3.2.6.5 Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan Uji Validitas Instrumen, maka selanjutnya 

dilakukan uji reabilitas instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable 

jika pengukurannya konsisten dan ceramat akurat. Jadi, uji reliabilitas 

instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya, jika dalam beberapa kali 
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pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama (homogen) 

diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah. Dalam hal ini relative sama berarti tetap 

adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa 

kali pengukuran. (Muhidin, 2010, hal. 36). 

Dalam Uji Reliabilitas ini, Formula  yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah Koefisien Alfa (α) dari 

Cronbach (1951), dalam (Abdurahman, 2011, hal. 56) yaitu: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] ∙ [1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] 

Dimana sebelum menentukan nilai reliabilitas, maka terlebih dahulu 

mencari nilai varians dengan rumus sebagai berikut: 

𝜎2 =
∑ 2 −

(∑ 𝑥)
2

𝑁𝑥

𝑁
 

Keterangan: 

r11 = Rehabilitas instrumen atau koefisien korelasi atau korelasi 

alpha 

k = Banyaknya butir soal 

∑ 𝜎𝑖
2 = Jumlah varians bulir 

𝜎𝑡
2 = Varians total 

∑ 𝑋  = Jumlah skor 

N = Jumlah responden 

Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur reliabilitas 

instrumen penelitian seperti yang dijabarkan oleh (Muhidin, 2010, hal. 31-

35) adalah sebagai berikut: 

a. Menyebarkan instrument yang akan diuji reliabilitasnya kepada 

responden yang bukan responden sesungguhnya. 

b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 
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c. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul. Termasuk didalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisian item angket. 

d. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Dilakukan untuk mempermudah perhitungan atau 

pengolahan data selanjutnya. 

e. Memberikan atau menempatkan skor (scoring) terhadap item-item yang 

sudah diisi responden pada tabel pembantu. 

f. Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total. 

g. Menghitung nilai koefisien alfa. 

h. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n – 

2. 

i. Membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai hitung r dan 

nilai tabel r. dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai rhitung > nilai rtabel, maka instrumen dinyatakan reliabel. 

2) Jika nilai rhitung < nilai rtabel, maka instrument dinyatakan tidak 

reliabel. 

Berikut ini merupakan contoh tabel untuk hasil uji reliabilitas Variabel 

X1 , X2 dan Variabel Y: 

3.2.6.6 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Variabel Komunikasi 

Internal (𝐗𝟏), Komitmen Organisasi (𝐗𝟐) dan Kinerja Guru (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas kuesioner sebagaimana 

terlampir, rekapitulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Hasil Reliabilitas Variabel 𝐗𝟏 , 𝐗𝟐 dan Y 

No Variabel 

Hasil 

Keterangan 

𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 

1 Komunikasi Internal (Variabel X1) 0.5249 0.468 Reliabel 

2 Komitmen Organisasi (Variabel X2) 0.5044 0.468 Reliabel 
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3 Kinerja Guru (Variabel Y) 0.5400 0.468 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan data responden. 

Hasil uji reliabilitas Variabel X1, Variabel X2 dan Variabel Y 

menunjukkan bahwa ke tiga variabel tersebut dinyatakan reliabel karena nilai 

r hitung > r tabel. Dengan hasil ketiga pengujian di atas maka penulis 

menyimpulkan bahwa instrumen valid dan reliabel, sehingga penelitian dapat 

dilanjutkan. Adalah bahwa tidak ada hal yang menjadi kendala terjadi suatu 

kegagalan penelitian ini disebabkan instrumen yang belum teruji kevalidan 

dan kereliabilitasnya. 

3.2.7 Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Syarat yang 

harus terlebih dahulu dilakukan tersebut adalah dengan melakukan beberapa 

pengujian, yaitu Uji Normalitas, Uji, Linieritas, dan Uji Homogenitas. 

3.2.7.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas, dapat dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

sampel yang terpilih menjadi responden berasal dari kelompok yang sama. 

Dengan demikian, bahwa sampel yang diambil memiliki sifat-sifat yang sama 

atau homogen. Pengujian homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Barlett.  

Ide dasar uji asumsi homogenitas adalah untuk kepentingan akurasi data 

dan keterpercayaan terhadap hasil penelitian. Uji asumsi homogenitas 

merupakan uji perbedaan antara dua kelompok, yaitu dengan melihat 

perbedaan varians kelompoknya. Dengan demikian, pengujian homogenitas 

varians ini untuk mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki 

varians yang homogen (Muhidin, 2010, hal. 96). 

Kriteria yang digunakannya adalah apabila nilai hitung 𝑥2 > nilai tabel 𝑥2, 

maka H0 menyatakan varians skornya homogen ditolak, dalam hal lainnya 

diterima. Nilai hitung diperoleh dengan rumus menurut (Muhidin, 2010, hal. 

96) sebagai berikut: 

𝑋2 −  (1n10) [𝐵 − (∑ 𝑑𝑏. 𝑙𝑜𝑔𝑆𝑖
2)] 
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Keterangan: 

𝑆𝑖
2 = Varians tiap kelompok data 

𝑑𝑏𝑖 = n-1 = Derajat kebebasan tiap kelompok 

B = Nilai Barlett = (𝑙𝑜𝑔𝑆𝑔𝑎𝑏
2 ) (∑ 𝑑𝑏𝑖) 

𝑆𝑔𝑎𝑏
2  = Varians gabungan = 𝑆𝑔𝑎𝑏

2  = 
∑ 𝑑𝑏 𝑆𝑖

2

∑ 𝑑𝑏
 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengujian homogenitas 

varians menurut (Muhidin, 2011, hal. 265-267): 

1. Menentukan kelompok-kelompok data dan menghitung varians untuk 

tiap kelompok tersebut. 

2. Membuat tabel pembantu untuk memudahkan proses penghitungan, 

dengan model tabel dihalaman berikutnya. 

Tabel 3.9 

Model Tabel Uji Barlet 

Sampel db=n-1 𝑺𝟏
𝟐 Log 𝑺𝟏

𝟐 db.Log 𝑺𝟏
𝟐 db. 𝑺𝟏

𝟐 

1      

2      

3      

...      

∑      

Sumber: (Muhidin, 2011, hal. 265-267) 

3. Menghitung varians gabungan. 

Sgab
2 = Varians gabungan =  Sgab

2 =
∑ dbSi

2

∑ db
  

4. Menghitung log dari varians gabungan. 

5. Menghitung nilai Barlett 

6. Menghitung nilai χ2 

dimana:  

Si
2 = Varians tiap kelompok data 

7. Menentukan nilai dan titik kritis pada 𝛼 = 0,05 dan db = k-1 

8. Membuat kesimpulan. 
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1) Nilai hitung χ2< nilai tabel χ2, H0 diterima (variasi data 

dinyatakan homogen). 

2) Nilai hitung χ2> nilai tabel χ2, H0 ditolak (variasi data 

dinyatakan tidak homogen). 

3.2.7.2  Uji Linieritas 

Tujuan pengujian linieritas adalah untuk mengetahui hubungan antara 

variabel terikat dan variabel bebas bersifat linier. Uji linieritas dilakukan 

dengan uji kelinieran regresi. Sebelum menguji linieritas regresi, harus 

diketahui persamaan regresi sederhana yaitu: 

Ŷ = 𝑎 +  Bx 

(Sugiyono, 2012, hal. 97) 

Keterangan: 

Ŷ = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = Konstanta 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada 

variabel independen. Bila b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi 

penurunan. 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

3.2.8 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dimana data 

yang dikumpulkan dalam bentuk kuantitatif dan dianalisis dengan 

menggunakan bantuan statistik, baik untuk kepentingan deskripsi variabel 

maupun untuk pengujian hipotesis. 

(Sugiyono, 2012, hal. 169) berpendapat bahwa “Analisis data merupakan 

kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul”. 

Selain itu, tujuan dilakukannya analisis data ialah mendeskripsikan data, 

dan membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi. Agar mencapai 

tujuan analisis data tersebut. Maka, penulis menggunakan langkah-langkah 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Tahap mengumpulkan data, yang dilakukan melalui instrument 

pengumpulan data. 

2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrument pengumpulan data. 

3. Tahap koding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap 

pertanyaan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data menurut 

variabel-variabel yang diteliti. Dalam tahap ini dilakukan pemberian 

kode atau skor untuk setiap opsi dari setiap item berdasarkan ketentuan 

yang ada. Kemudian terdapat pola pembobotan untuk koding tersebut 

diantaranya: 

Tabel 3.10 

Pembobotan untuk Koding 

No Alternatif Jawaban 

Bobot 

Positif Negatif 

1 Sangat Tinggi 5 1 

2 Tinggi 4 2 

3 Kurang Tinggi 3 3 

4 Tidak Tinggi 2 4 

5 Sangat Tidak Tinggi 1 5 

 

4. Tahap tabulasi data, yaitu mencatat data entru ke dalam table 

induk penelitian. Dalam hal ini hasil koding dituangkan ke dalam 

table rekapitulasi secara lengkap untuk seluruh item setiap 

variabel. Adapun, tabel rekapitulasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.11 

Rekapitulasi Butir setiap Variabel 

Responden Skor Item Total 
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1 2 3 4 5 6 …….. N 

1          

2          

N          

Sumber: Somantri dan Muhidin (2006, hlm. 39) 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan dua macam 

Teknik, yaitu teknik analisis data deskriptif dan Teknik analisis data 

inferensial. 

3.2.8.1 Teknik Analisis Data Deskriptif 

Menurut (Sontani & Muhidin, 2011, hal. 163) “Analisis data penelitian 

secara deskriptif yang dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian”.  

Analisis data tersebut dilakukan agar menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah nomor 1, 2, dan 3, maka 

Teknik analisis yang digunakan yaitu Teknik analisis deskriptif, tujuannya 

yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat komunikasi internal guru di SMK 

Bina Wisata Lembang, mengetahui gambaran tingkat Komitmen organisasi 

guru di SMK Bina Wisata Lembang serta mengetahui mengenai gambaran 

tingkat kinerja guru di SMK Bina Wisata Lembang. 

Adapun Metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel adalah statistik deskriptif, dimana data dianalisis berdasarkan ukuran 

pemusatan data dan penyebaran data. Penggunaan statistik deskriptif ini salah 

satunya adalah untuk membuat kriteria atau standar empiris sebagai upaya 

untuk menggambarkan variabel penelitian, maka digunakan kriteria tertentu 

yang mengacu rata-rata skor kategori angket yang diperoleh dari responden. 

Data yang diperoleh kemudian diolah, maka akan diperoleh rincian skor dan 

kedudukan responden berdasarkan urutan angket yang masuk untuk masing-

masing variabel. Adapun langkah-langkah untuk mendeskripsikan atau 
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menggambarkan variabel penelitian untuk jenis data ordinal adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat tabel perhitungan dan menempatkan skor-skor pada item 

yang diperoleh. Dilakukan untuk memperoleh perhitungan atau 

pengolahan data selanjutnya. 

2. Tentukan ukuran variabel yang akan digambarkan 

a. Ukuran variabel Komunikasi Internal (Sangat Tinggi, Tinggi, 

Kurang Tinggi, Tidak Tinggi, Sangat Tidak Tinggi). 

b. Ukuran variabel Komitmen Organisasi (Sangat Tinggi, Tinggi, 

Kurang Tinggi, Tidak Tinggi, Sangat Tidak Tinggi). 

c. Ukuran variabel Kinerja Guru (Sangat Tinggi, Tinggi, Kurang 

Tinggi, Tidak Tinggi, Sangat Tidak Tinggi). 

3. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan nilai tengah pada option instrumen yang sudah 

ditentukan, dan membagi dua sama banyak option instrumen 

berdasarkan nilai tengah. 

b. Memasangkan ukuran variabel dengan kelompok option instrument 

yang sudah ditentukan. 

Tabel 3.12 

Ukuran Variabel Penelitian 𝐗𝟏, 𝐗𝟐 dan Y 

Komunikasi Internal Komitmen Organisasi Kinerja Guru Kriteria 

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 5 

Tinggi Tinggi Tinggi 4 

Kurang Tinggi Kurang Tinggi Kurang Tinggi 3 

Tidak Tinggi Tidak Tinggi Tidak Tinggi 2 

Sangat Tidak Tinggi Sangat Tidak Tinggi Sangat Tidak Tinggi 1 

Sumber: Diadaptasi dari Skor Jawaban Responden 

c. Menghitung banyaknya frekuensi masing-masing option yang 

dipilih oleh responden, yaitu melakukan tally terhadap data yang 

diperoleh untuk dikelompokkan pada kategori atau kategori atau 

ukuran yang sudah ditentukan 
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d. Menghitung persentase perolehan data untuk masing-masing 

kategori, yaitu hasil bagi frekuensi pada masing-masing kategori 

dengan jumlah responden, dikali seratus persen 

4. Berikan penafsiran atas tabel distribusi frekuensi yang sudah di buat 

untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, sesuai dengan tujuan 

penelitian yang dirumuskan. 

Tabel 3.13 

Kriteria Penafsiran 

Rentang Penafsiran 

1,00-1,79 Sangat Buruk/Sangat Rendah 

1,80-2,59 Buruk/Rendah 

2,60-3,39 Cukup/Sedang 

3,40-4,19 Baik/Tinggi 

4,20-5,00 Sangat Baik/Sangat Tinggi 

(Arikunto S. , 2010, hal. 275) 

Sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini, yaitu ordinal maka untuk 

kepentingan deskripsi, data ordinal dikuantifikasikan dengan menghitung 

banyaknya data yang muncul dan kemudian hitung frekuensi dan 

persentasenya. 

 

3.2.8.2 Teknik Analisis Data Inferensial 

Menurut (Muhidin, 2011, hal. 185) Menyatakan bahwa: 

Analisis statistik inferensial yaitu data dengan statistik yang 

digunakan dengan tujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku 

umum. Dalam praktik penelitian, analisis statistika inferensial 

biasanya dilakukan dalam bentuk pengujian hipotesis. 

Sementara metode statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis 

adalah statistik inferensial, dimana pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan statistik uji yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. 

Analisis data ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan masalah nomor 4, 5, dan 6 agar mengetahui adakah pengaruh 
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komunikasi internal terhadap kinerja guru, adakah komitmen organisasi 

terhadap kinerja guru, juga untuk mengetahui adakah pengaruh komunikasi 

internal dan komitmen organisasi terhadap kinerja guru di SMK Bina Wisata 

Lembang. 

Analisis data inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik parametrik. Data variabel yang diukur dalam bentuk skala Ordinal. 

Sementara pengolahan data dengan penerapan statistik parametrik 

mensyaratkan data sekurang-kurangnya harus diukur dalam bentuk skala 

Interval. Dengan demikian semua data Ordinal  yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti terlebih dahulu harus ditranformasikan menjadi skala Interval 

menggunakan bantuan software Microsoft Excel 2010 melalui Method 

Successive Interval (MSI). 

Setelah mendapatkan nilai Interval dari proses MSI maka dapat 

diproses dengan teknik analisis data inferensial yang terdiri dari 4 langkah, 

pertama merumuskan hipotesis statistik, lalu menghitung regresi, koefisien 

korelasi, dan koefisien determinasi. 

3.2.8.2.1  Analisis Regresi Ganda 

Dalam penelitian ini analisis data inferensial yang digunakan adalah 

analisis regresi ganda. Menurut (Muhidin & Somantri, 2006, hal. 250) 

“Analisis regresi ganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana, kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) 

apabila variabel bebasnya dua atau lebih”. 

Dimana yang dijadikan sebagai variabel terikat yaitu kinerja guru (Y) 

dan yang mempengaruhinya yaitu komunikasi internal (X1) dan komitmen 

organisasi (X2). Persamaan regresi untuk dua variabel bebas adalah sebagai 

berikut: 

Ŷ = a +  b1X1 +  b2X2 

Keterangan: 

Ŷ = Variabel Dependen yaitu Kinerja Guru 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi untuk Komunikasi Internal 

b2 = Koefisien regresi untuk Komitmen Organisasi 
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X1 = Variabel Independen yaitu untuk Komunikasi Internal 

X2 = Variabel Independen yaitu untuk Komitmen Organisasi 

3.2.8.2.2 Menghitung Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui hubungan Variabel X dengan Variabel Y dapat dicari 

dengan menggunakan rumus Koefisien korelasi Pearson Product Moment, 

yaitu dengan rumusan: 

𝑟𝑥𝑦 =
n ∑ 𝑥𝑦 −  (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 2 − (∑ 2𝑦 )𝑥 ][𝑛 ∑ 2 − (∑ 2𝑦 )𝑦 ]

 

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara 

Variabel X dan Variabel Y. Nilai koefisien korelasi harus terdapat dalam 

batas-batas: -1 < r < +1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi 

positif atau korelasi antara kedia variabel berarti. 

1) Jika nilai r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara kedua variabel 

sangat kuat dan positif. 

2) Jika nilai r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel 

sangat kuat dan negatif. 

3) Jika nilai r = 0, maka korelasi variabel yang diteliti tidak ada sama 

sekali atau sangat lemah. 

Untuk mengetahui pengaruh Variabel X terhadap Y maka di buatlah 

klasifikasinya sebagai berikut: 

Tabel 3.14 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 - 0,199 Sangat Lemah 

0,200 - 0,399 Lemah  

0,400 – 0,599 Sedang/Cukup Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat  



69 
Sandri Agustiawan, 2020 
PENGARUH KOMUNIKASI INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI 
SMK BINA WISATA LEMBANG 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  |  perpustakaan.upi.edu  

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: (Sugiyono, 2012, hal. 257) 

3.2.8.2.3 Koefisien Determinasi 

“ Koefisien determinasi (r2) dijadikan bahan dasar dalam menentukan 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap bariabel terikat” (Muhidin, 2010, 

hal. 110). 

Menguji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur atau 

mengetahui seberapa besar perubahan Variabel terikat yang dijelaskan atau 

ditentukan oleh Variabel bebasnya. Dalam penelitian ini analisis koefisien 

determinasi (Kd) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

komunikasi internal dan komitmen organisasi terhadap kinerja guru yang 

dinyatakan dalam persentase. 

Adapun rumus yang digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah koefisien korelasi 

dikuadratkan lalu dikali seatus persen dalam (Muhidin, 2011, hal. 219): 

Kd =  r2 x 100% 

Keterangan:  

Kd= Seberapa jauh perubahan Variabel Y di pengaruhi Variabel X 

r2 = Koefisien korelasi pangkat dua. 

3.2.9 Pengujian Hipotesis 

Menurut (Arikunto S. , 2010, hal. 110) “Hipotesis dapat diartikan sebagai 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data uang terkumpul”. Jawaban yang bersifat 

sementara tersebut perlu di uji kebenarannya. Tujuan dilakukannya uji 

hipotesis adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang cukup 

jelas antar variabel independen dan variabel dependen, dengan dilakukannya 

pengujian hipotesis ini akan didapat suatu keputusan menerima atau menolak 

hipotesis. Adapun alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar 

variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan analisis regresi. 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji 

dengan statistik parametris antara lain dengan menggunakan t-test dan F-test 

terhadap koefisien regresi. 
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3.2.9.1 Uji t 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing masing variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan uji t. 

berikut ini adalah langkah-langkah dengan menggunakan uji t. 

1) Merumuskan hipotesis, Uji Hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternative (H1) 

H0: β1 = 0 : Tidak terdapat pengaruh Komunikasi Internal 

terhadap kinerja guru. 

H1: β1 ≠ 0 : Terdapat pengaruh Komunikasi Internal terhadap 

kinerja guru. 

H0: β2 = 0 : Tidak terdapat pengaruh Komitmen Organisasi 

terhadap kinerja guru. 

H1: β2 ≠ 0: Terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 

kinerja guru. 

2) Menentukan uji statistika yang sesuai, yaitu: 

      𝑡 = 𝑟 √
𝑛−𝑘−1

1−𝑟2  

3) Menentukan taraf nyata, taraf nyata yang digunakan adalah 𝛼 =

0,05 nilai t hitung dibandingkan T tabel dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Jika t hitung ≥ t tabel, maka H0ditolak, H1diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka H0diterima, H1 ditolak. 

 

3.2.9.2 Uji F  

Uji F dugunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel 

bebas secara serempak terhadap variabel terikat. Uji dilakukan dengan 

langkah membandingkan nilai dari Fhitung dengan Ftabel. Nilai Fhitung dapat 

dilihat dari hasil pengolahan data bagian ANOVA.  

Berikut ini adalah langkah-langkah dengan menggunakan uji F: 

1) Menentukan rumusan hipotesis H0 dan H1 
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H0 ∶ R = 0 : Tidak terdapat pengaruh Komunikasi Internal 

dan Komitmen Organisasi terhadap kinerja guru. 

H1 ∶ R ≠ 0 : Terdapat pengaruh Komunikasi Internal dan 

Komitmen Organisasi terhadap kinerja guru. 

2) Menentukan uji statistika yang sesuai, yaitu : F =  
S1

2

S2
2 

Menurut Sudjana (1996, hal. 91) untuk menentukan nilai 

uji F di atas, adalah dengan: 

a) Menentukan jumlah kuadrat regresi dengan rumus: 

𝐽𝐾(𝑅𝑒𝑔) = 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦 +  𝑏2 ∑ 𝑥2𝑦 + ⋯ +  𝑏𝑘 ∑ 𝑥𝑘𝑦  

b) Menentukan jumla kuadrat residu dengan rumus: 

𝐽𝐾(𝑅𝑒𝑠) = (∑ 2 − 𝑌
(∑ 𝑌)2

𝑛
) −  𝐽𝐾(𝑟𝑒𝑔)  

c) Menghitung nilai dengan rumus: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  

𝐽𝐾(𝑟𝑒𝑔)

𝑘
𝐽𝐾(𝑟𝑒𝑠)

𝑛−𝑘−1

   

Dimana : k = banyaknya variabel bebas 

3) Menentukan nilai kritis (𝛼) atau nilai tabel F dengan derajat 

kebebasan untuk 𝑑𝑏1= k dan 𝑑𝑏2= n-k-1. 

4) Membandingkan nilai uji F terhadap nilai tabel F dengan kriteria 

pengujian: Jika nilai uji F = nilai tabel F, maka tolak H0 

5) Membuat kesimpulan. 

Menurut (Abdurahman, 2011, hal. 175) langkah-langkah pengujian 

hipotesis untuk penelitian populasi (sensus), adalah sebagai berikut: 

1. Nyatakan rumusan hipotesis statistik (H0 dan H1). 

2. Menentukan taraf kemaknaan atau nyata ɑ (level of significance ɑ). 

3. Menghitung nilai koefisien tertentu, sesuai dengan teknik analisis data 

yang digunakan (dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi). 

4. Menentukan titik keitis dan daerah kritis (daerah penolakan) H0 

5. Perhatikan apakah nilai hitung koefisien jatuh di daerah penerimaan 

atau penolakan. 

6. Berikan kesimpulan. 


