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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan penelitian survei melalui pendekatan kuantitatif.   

Penelitian survei adalah penelitian dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengukur data pokok. Penelitian jenis ini dapat 

digunakan untuk tujuan  (1) Penjajagan (eksploratif), (2) Deskriptif eksplanatory atau 

confirmatory, yaitu  menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, (3) 

Evaluasi, (4) Prediksi, (5) Penelitian operasional dan  (6) Pengembangan indikator-

indikator sosial. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian survei meliputi: 1) 

Merumuskan masalah: masalah penelitian dan menentukan tujuan survei; 2) 

Menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan; 3) Menentukan 

sampel; 4) Membuat kuesioner; (5) Melakukan pekerjaan lapangan; (6) Mengolah 

data; (6) Analisa dan pelaporan. 

Jenis penelitian ini memfokuskan  pada pengungkapan hubungan  kausal 

antar  variabel,  yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan 

sebab berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi, dengan tujuan 

memisahkan pengaruh langsung dan  pengaruh tidak langsung suatu variabel 
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penyebab terhadap variabel akibat. Variabel sebab akibat itu  adalah kompetensi 

kepala sekolah (X1), kecerdasan emosional dalam berinteraksi sosial (X2), 

kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah (X3) terhadap budaya sekolah (Y) dan 

mutu kinerja kepala sekolah (Z). 

Penelitian ini menuntut ketelitian, ketekunan dan sikap kritis dalam menjaring 

data dari sumbernya. Sehingga  diperlukan kejelasan sumber data yaitu populasi dan 

sampel dari sisi homogenitas, volume, dan sebarannya. Karena data hasil penelitian 

berupa angka-angka yang harus diolah secara statistik, maka antar variabel-variabel 

yang dijadikan objek penelitian harus jelas korelasinya agar  dapat ditentukan 

pendekatan statistik yang digunakan sebagai pengolah data yang pada gilirannya 

hasil analisis dapat dipercaya (reliabilitas dan validitas). Dengan demikian, akan 

mudah untuk digeneralisasikan sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat 

dijadikan rujukan yang cukup akurat. Penelitian kuantitatif didasarkan kepada 

paradigm positivism berdasarkan pada asumsi mengenai objek empiris, asumsi 

tersebut meliputi : (1) objek/fenomena dapat diklasifikasikan menurut jenis, sifat, 

bentuk,  struktur, warna, dan sebagainya. Berdasarkan asumsi ini maka penelitian ini 

dapat memilih variabel tertentu sebagai objek penelitian dan (2) determinisme 

(hubungan sebab akibat) (Sugiyono, 2004: 12-13). Asumsi ini juga  menyatakan 

bahwa setiap segala ada penyebabnya. 

Berdasarkan asumsi di atas, maka penelitian ini memilih variabel yang diteliti 

dan menghubungkan variabel satu dengan yang lainnya. Suatu gejala tidak akan 
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mengalami perubahan dalam waktu tertentu, apabila  gejala yang diteliti itu berubah 

terus, maka makin sulit untuk dipelajari. 

Desain penelitian yang digunakan adalah analisis jalur atau path analysis. 

Untuk melihat pengaruh variabel dependen dan independen dirancang konstalasi 

variabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Konstalasi Variabel Path Analysis 

 

Keterangan : 

X1 : Kompetensi kepala sekolah 

X2 : Kecerdasan emosional dalam berinteraksi sosial 

X3 : Kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah 

Y : Budaya sekolah 

Z  : Mutu kinerja kepala sekolah 

 : Pengaruh antar variable 
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1. Populasi Penelitian 

Populasi dan sampel menurut Sugiyono (2007:297) mengemukakan bahwa 

“populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah 

sebagian dari populasi”.  

Menurut Lexy Moleong (2007:224) mengatakan bahwa “pengambilan 

sampel tidak dilakukan secara acak, namun dilakukan dengan sampel bertujuan 

atau purposive sample”. Selanjutnya  menurut Nawawi (1985:141), Populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun 

pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Jadi populasi merupakan objek dan 

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

yang berkaitan  dengan masalah yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini mencakup  semua SMA Negeri dan Swasta 

di Kabupaten Bogor yang berjumlah 143 sekolah. Terdiri dari 32 SMA Negeri 

dan 111 SMA Swasta yang dikelola oleh masyarakat dengan mayoritas berbasis 

agama Islam. Daftar nama sekolah pada lampiran. 

 

 

2.  Teknik Pengambilan Sampel 
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Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan cara acak 

(proportionate stratified random sampling). Tehnik ini digunakan karena 

pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan  berstrata secara 

proporsional, karena anggota populasinya tidak heterogen (tidak sejenis). 

Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane 

atau Slovin (dalam Jalaluddin Rakhmat, 1998:82) yaitu  : 

n =
𝑁

𝑁𝑑2 + 1
 

Keterangan 

n = Jumlah Populasi 

N = Jumlah Populasi = 143 

d² = Presisi (ditetapkan 7,5% dengan tingkat kepercayaan 92,5%) 

 

Berdasarkan rumus tersebut diatas diperoleh jumlah sampel : 

n =
𝑁

𝑁𝑑2+1
      =

143

143.0.075 2 +1
   =  

143

1.8044  
 = 79,2519  

Ditetapkan 80 responden. 

Dari 143 populasi terdapat tiga jenis sekolah yaitu Rintisan Sekolah 

Berstandar Nasional (RSBI), Sekolah Katagori Mandiri/Sekolah Standar 

Nasional (SKM/SSN), dan sekolah standar yang mengacu pada standar 

pelayanan minimal. Perhitungan secara proporsional dari 3 tiga tingkatan 

sekolah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.1 
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Proporsional Tingkatan Sekolah 

No Jenis Sekolah Jumlah Sampel 

1 RSBI 1 

2 SKM/SSN 14 

3 Standar (SPM) 65 

Jumlah 80 

 

C.  Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang akan dikaji terdiri dari lima 

variabel yaitu kompetensi kepala sekolah (X1), kecerdasan emosional dalam 

berinteraksi sosial (X2),  kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah (X3), budaya 

sekolah (Y),  mutu kinerja kepala sekolah (Z). Variabel-variabel tersebut 

dikelompokkan ke dalam dua jenis variabel yaitu variabel bebas (independent 

variable) dan variabel terikat (dependent variable), atau ke dalam jenis variabel 

eksogen dan variabel endogen.  

Variabel mutu kinerja kepala sekolah (Z) merupakan variabel terikat, variabel 

kompetensi kepala sekolah (X1) merupakan variabel bebas untuk variabel mutu 

kinerja kepala sekolah (Z) dan variabel bebas untuk variabel kecerdasan emosional 

dalam berinteraksi sosial (X2),  kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah (X3), dan 

budaya sekolah (Y), variabel kecerdasan emosional dalam berinteraksi sosial (X2) 

adalah variabel bebas untuk variabel mutu kinerja kepala sekolah (Z), kepemimpinan 

entrepreneur kepala sekolah (X3), dan budaya sekolah (Y),  kepemimpinan 

entrepreneur kepala sekolah (X3) adalah variabel bebas untuk mutu kinerja kepala 

sekolah (Z), dan budaya sekolah (Y), variabel budaya sekolah (Y),  adalah variabel 
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bebas untuk variabel mutu kinerja kepala sekolah (Z). Dalam konteks analisis jalur 

variabel mutu kinerja kepala sekolah (Z) merupakan variabel endogen, sedang 

variabel kompetensi kepala sekolah (X1) merupakan variabel bebas untuk variabel 

kecerdasan emosional dalam berinteraksi sosial (X2),  kepemimpinan entrepreneur 

kepala sekolah (X3), dan budaya sekolah (Y) merupakan variabel eksogen. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian, maka variabel-variabel 

tersebut perlu dijabarkan ke dalam bentuk operasional untuk  melakukan pengukuran 

bagi kepentingan analisis, berikut ini akan dikemukakan definisi operasional dari 

variabel tersebut serta penjabarannya ke dalam indikator-indikator sebagai acuan 

dalam penyusunan instrumen penelitian.  

1. Kompetensi Kepala Sekolah (X1) 

Kompetensi kepala sekolah adalah karakteristik dasar seseorang yang 

menggunakan bagian kepribadiannya yang paling dalam dan dapat 

mempengaruhi perilakunya ketika menghadapi pekerjaan yang akhirnya 

berpengaruh pada kemampuan untuk menghasilkan prestasi kerjanya. 

Kompetensi Kepala Sekolah mencakup  kompetensi kepribadian, kompetensi 

manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi 

sosial. Selanjutnya landasan teori yang menjadi acuan berdasarkan pada teori 

Spenser (1993). 

 

2. Kecerdasan Emosional Kepala Sekolah (X2) 
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Kecerdasan emosional kepala sekolah adalah kecakapan untuk 

mengenali dan memahami emosi, dan selanjutnya menerapkan secara efektif 

kekuatan dan ketajaman emosi sebagai sumber kekuatan, informasi dan 

pengaruh yang diwujudkan dalam bentuk perilaku pembina hubungan dengan 

orang lain yang mencakup: empati yang meliputi: (a) memberdayakan orang 

lain dan (b) orientasi melayani; keterampilan sosial yang meliputi : (a) 

komunikasi, (b) mengelola konflik, dan (c) membina individu dan kelompok; 

serta koordinasi sosial yang mencakup: (a) membangun ikatan (b) kolaborasi 

dan kooperasi, dan (c) mengelola tim. Landasan teori yang menjadi acuan 

adalah berdasarkan pada teori Goleman (1996). 

3. Kepemimpinan Entrepreneur (X3) 

Kepemimpinan entrepreneur merupakan kepemimpinan yang 

menerapkan prinsip-prinsip entrepreneurship  di dalam menjalankan peran 

kepemimpinannya. Kepemimpinan entrepreneur adalah kepemimpinan yang 

ditandai dengan sikap antisipatif, penentu visi, fleksibel, berpikir strategis, dan 

berinisiatif untuk melakukan perubahan dalam menghadapi masa depan 

(Kuratko & Hodgetts, 2004:570). 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : percaya diri (Self 

Confidence), antisipatif (Antisipative), visioner (Visionary), kreatif (Creative), 

berpikir strategis (Strategic Thinking), berorientasi pada perubahan (Change 

Orientation), berani mengambil resiko (Risk Taking), perbaikan terus menerus 
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(Continous improvement), dan berkomunikasi secara efektif (Effective 

communication). 

4. Budaya Sekolah (Y)  

Budaya sekolah adalah suatu pola asumsi-asumsi dasar yang 

berhubungan  dengan kepercayaan, nilai-nilai, dan tingkah laku yang 

diciptakan dan dikembangkan oleh suatu sekolah sebagai dasar dalam 

menentukan tujuan, konsensus, keunggulan, prestasi (kinerja), inovasi, 

kesatuan, keakraban dan integritas organisasi, yang dijadikan sebagai norma 

atau pedoman bagi para anggota organisasi untuk berperilaku sama dalam 

memecahkan masalah organisasi baik di luar maupun di dalam untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Adapun dimensi 

dari budaya sekolah adalah pola nilai dan iklim kerja.  

a. Dimensi Sistem Nilai 

Sistem nilai budaya sekolah adalah  nilai konsensus bersama 

sebagai perwujudan dari adanya upaya penterjemahan dari visi organisasi 

ke dalam nilai-nilai yang dijadikan pedoman bertingkah laku dan 

bertindak bagi seluruh anggota organisasi. Adapun indikator yang akan 

diukur dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Hofstede  (1980) 

yang menggunakan empat nilai yakni : (1) jarak kekuasaan, (2) 

individualisme vs kolektivisme, (3) maskulin vs feminin, dan (4) orientasi 

jangka panjang vs jangka pendek. 

b. Dimensi Iklim Kerja 



 
165 

 

Bambang Supriyadi, 2012 
Pengaruh Kompetensi, Kecerdasan Emosional, Kepemimpinan Entrepreneur Dan Budaya Sekolah 
Terhadap Mutu Kinerja Kepala Sekolah Pada Sma Di Kabupaten Bogor 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Iklim kerja merupakan  ciri permanen lingkungan organisasi 

sekolah yang dialami oleh anggota organisasi, mempengaruhi perilaku 

mereka, dan didasarkan pada persepsi kolektif mengenai perilaku. 

Adapun konsep dasar iklim organisasi yang digunakan berdasarkan pada 

konsep Hoy and  Miskel (2001), yaitu menggunakan konsep iklim terbuka 

yang  ditandai dengan adanya kerjasama dan respek terhadap kemampuan 

profesionalisme dari para pegawainya. Adapun indikator yang dijadikan 

ukuran adalah: (1) Supportive (keterdukungan) menggambarkan bahwa 

orang-orang di dalam bekerja saling mendengarkan dan terbuka terhadap 

saran-saran. Penghargaan dicerminkan dalam sikap respek dan kritik 

ditangani secara konstruktif; (2) Collegial (pertemanan) yang 

menggambarkan keakraban, pertemanan, antusias bekerja dalam 

kepentingan peningkatan kompetensi profesional; (3) Intimate 

(keintiman) menggambarkan suasana yang kuat dalam solidaritas, saling 

menghargai, saling menghormati, terdapat sense of belongingness. 

5. Manajemen Mutu Kinerja Kepala Sekolah (Z) 

Mutu kinerja kepala sekolah adalah suatu proses yang dapat 

mendorong pada pengembangan kinerja kepala sekolah kearah yang lebih 

baik dan berkualitas, melalui komunikasi yang berkesinambungan dengan 

rangkaian aktivitas kepala sekolah dalam menghadapi pekerjaan sesuai 

dengan syarat jabatan yang ditetapkan dan  dipengaruhi oleh kapasitasnya 

sebagai: pemimpin, manajerial, pendidik, administrator, kewirausahaan, 
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pencipta iklim kerja dan penyelia. Sebagai seorang pemimpin kepala sekolah 

harus memiliki : memiliki kepribadian yang kuat; memahami kondisi guru, 

karyawan, dan siswa; memiliki dan memahami visi dan misi sekolah; mampu 

mengambil keputusan; mampu berkomunikasi. Sebagai seorang manajerial 

kepala sekolah harus mampu menyusun program; mampu menyusun 

organisasi kepegawaian; mampu memberikan arahan; mampu 

mengoptimalkan sumberdaya sekolah; dan sebagai pendidik, administrator, 

kewirausahaan, pencipta iklim kerja dan penyelia kepala sekolah harus 

melaksanakan dan menyusun program pembelajaran dan BK; mampu 

membimbing guru; mampu membimbing karyawan; mampu membimbing 

siswa;  mampu mengembangkan staf; mampu mengikuti perkembangan iptek;  

mampu memberi contoh mengajar/membimbing; mampu mengelola 

administrasi PBM dan BK; mampu mengelola administrasi kesiswaan; 

mampu mengelola administrasi ketenagaan; mampu mengelola administrasi 

keuangan; mampu mengelola administrasi sarana dan prasarana; mampu 

mengelola administrasi persuratan; mampu mencari/menemukan gagasan 

baru; mampu melaksanakan pembaharuan; mampu mengatur lingkungan 

kerja (fisik); mengatur suasana kerja (non fisik); mampu menerapkan prinsip 

penghargaan dan hukuman; mampu menyusun program supervisi pendidikan; 

mampu melaksanakan program supervisi pendidikan. 
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Aktivitas tersebut dapat ditunjukkan secara nyata dalam lingkup 

organisasi. Penampilan ini   sebagai modal dasar peningkatan produktivitas 

dan berpengaruh  dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen 

Nasir (2003:328) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang 

dikumpulkan  dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan 

beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sehubungan dengan 

pengertian teknik pengumpulan data dan wujud data yang akan dikumpulkan, maka 

penelitian ini menggunakan teknik utama pengumpulan data, yaitu teknik angket dan 

studi dokumentasi, observasi serta wawancara sebagai pendukung.  

Peran instrumen pengumpul data adalah  sangat penting. Kesalahan instrumen 

dapat berakibat salahnya informasi yang diperoleh, sehingga penelitian menjadi 

salah. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti sangat hati-hati dalam 

menentukan instrumen penelitian. Adapun instrumen pengumpul data yang 

digunakan di dalam penelitian ini dikembangkan melalui enam cara, yaitu: 

a. Mengkaji instrumen dengan tujuan penelitian 

b. Menentukan aspek, komponen, dan indikator yang dapat digunakan 

c. Mengkompilasi instrumen sementara 

d. Menguji keterbacaan instrumen oleh kepakaran (mereview) 

e. Mengkompilasi instrumen jadi 

f. Menyusun instrumen baru, penyusunan instumen baru tersebut melalui langkah-

langkah yaitu : 

1) Menentukan tujuan penyusunan instrumen 

2) Menyusun kisi-kisi instrumen 



 
168 

 

Bambang Supriyadi, 2012 
Pengaruh Kompetensi, Kecerdasan Emosional, Kepemimpinan Entrepreneur Dan Budaya Sekolah 
Terhadap Mutu Kinerja Kepala Sekolah Pada Sma Di Kabupaten Bogor 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

3) Menyusun butir-butir pertanyaan/angket/amatan 

4) Menguji cobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya 

5) Merevisi berdasarkan uji empiris 

6) Kompilasi instrumen 

 

Instrumen akan disusun sendiri oleh peneliti secara konstruktif berdasarkan 

kisi-kisi pada definisi operasional. Instrumen penelitian  terdiri dari 5 variabel yaitu 

kompetensi kepala sekolah, kecerdasan emosional kepala sekolah, kemampuan 

manajerial kepala sekolah, budaya sekolah dan mutu kinerja kepala sekolah. 

Instrumen masing-masing variabel akan dirinci sebagai dasar definisi konseptual dan 

definisi operasional. Gambar di bawah  ini menjelaskan langkah-langkah untuk 

membuat tabel spesifikasi:    

 

 

 

 

Gambar 3.2  

Urutan Pembuatan Tabel Spesifikasi 

 

Kisi-kisi pengembangan intrumen untuk kelima variable sebagai berikut : 
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DIMENSI INDIKATOR ITEM PERNYATAAN 

1.Kompetensi 

Supervisi 

1.1. Merencanakan program supervisi 1. Merencanakan supervisi sesuai kebutuhan guru  

2. Membuat program supervisi sesuai dengan keadaan sekolah 

1.2. Melaksanakan program supervisi 1. Melakukan supervisi bagi guru dengan menggunakan teknik-teknik 

supervisi yang tepat 
2. Melibatkan guru senior dalam pelaksanaan supervisi internal  

1.3. Menindaklanjuti program supervisi 

 

1. Menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan monitoring dan 

evaluasi 

2. Menindaklanjuti hasil supervisi kepada guru dan mendiskusikan 

dengan pihak terkait 

2.  Kompetensi Manajerial 

 

2.1. Menyusun perencanaan sekolah 

 

1. Menyusun program tindak lanjut supervise internal 

2. Menyusun  program perencanaan jangka pendek, menengah dan 

panjang. 

3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) 

setiap tahun berdasarkan perencanaan jangka panjang dan/atau 

menengah. 

4. Menyusun program memberikan prioritas pada kegiatan yang terkait 

langsung dengan peningkatan mutu 

2.2. Mengelola program pembelajaran 
 

1. Melaksanakan pertemuan rutin dan/atau berkala untuk mengevaluasi 
kemajuan  pelaksanaan program pada setiap rumpun mata pelajaran 

2. Menguasai seluk beluk tujuan nasional, tujuan pembangunan nasional, 

dan tujuan pendidikan nasional  

3. Mengelola kegiatan pengembangan sumber dan alat pembelajaran di 

sekolah dalam mendukung pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan 

4. Menguasai teknik-teknik penilaian hasil belajar dan menerapkannya 

dalam pembelajaran 

5. Menyusun program pendidikan per tahun dan per semester  

2.3. Mengelola kesiswaan 

 

1. Mengelola penerimaan siswa baru terutama dalam hal perencanaan dan 

pelaksanaan penerimaan siswa baru sesuai dengan kebutuhan sekolah 

2. Menyiapkan layanan yang dapat mengembangkan potensi siswa sesuai 
dengan kebutuhan, minat, bakat, kreativitas dan kemampuan 

3. Mengembangkan sistem monitoring terhadap kemajuan belajar siswa 

2.4. Mengelola sarana dan prasarana 

 

1. Merencanakan kebutuhan fasilitas (bangunan, peralatan, perabot, lahan, 

infrastruktur) sekolah sesuai dengan rencana pengembangan sekolah 

Tabel 3.2  : Kisi-Kisi Variabel Kompetensi Kepala Sekolah (X1) 
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2. Mengelola pemeliharaan fasilitas baik perawatan preventif maupun 

perawatan terhadap kerusakan fasilitas sekolah 

3. Mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai 

sistem pembukuan yang berlaku. 

2.5. Mengelola personal sekolah 

 

1. Sekolah memiliki peraturan untuk memberikan sanksi kepada warga 

sekolah yang melanggar tata tertib  

2. Sekolah memiliki buku administrasi ketenagaan 

3. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi guru dan staf sesuai tingkat 

kewenangan yang dimiliki oleh sekolah 
4. Mengelola kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional guru 

dan staf 

2.6. Mengelola keuangan sekolah 

 

1. Menyediakan biaya untuk kegiatan kreativitas siswa 

2. Menyediakan anggaran untuk program peningkatan profesionalisme 

guru 

3. Menyusun perencanaan program kegiatan berlandaskan kepada 

keseluruhan rencana tahunan dan RAPBS  

2.7. Mengelola hubungan sekolah dan 

masyarakat 

 

1. Sekolah mengadakan pertemuan rutin dan/atau berkala dengan orang 

tua 

2. Merencanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan 

masyarakat 

2.8. Mengelola administrasi sekolah 

 

1. Sekolah melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan yang 

terkait dengan pengembangan lembaga.   

2. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program strategis 
sekolah kepada keseluruhan guru dan staf.  

2.9. Mampu memimpin guru dan staf 

dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia secara 

optimal: 

1. Membangun kerjasama tim (team work) antar-guru, antar- staf, dan 

antara guru dengan staf dalam memajukan sekolah 

2. Memimpin rapat dengan guru-guru, staf, orangtua siswa dan komite 

sekolah. 

2.10 Mengembangkan organisasi sekolah 

sesuai dengan kebutuhan 

1. Melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan strategi yang 

tepat  

2. Menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan 

3.Kompetensi 

Kewirausahaan 

1.1 Mengelola sistem informasi 

sekolah 

1. Mengembangan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi setiap unit kerja melalui pendekatan, strategi, dan proses 
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 pengorganisasian yang baik  

2. Bertindak kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaan melalui 

cara berpikir dan cara bertindak  

1.2 Mengevaluasi program sekolah 

 

1. Melakukan pengawasan preventif dan korektif terhadap pelaksanaan 

kegiatan sekolah  

2. Mengupayakan sumber-sumber keuangan terutama yang bersumber 

dari luar sekolah dan dari unit usaha sekolah. 

1.3 Memimpin sekolah 1. Mengembangkan prosedur dan mekanisme layanan sistem informasi  

2. Memimpin sekolah dengan demokratis 

1.4 Mengembangkan usaha sekolah 

 

1. Menumbuhkan budaya kerja yang efisien, kreatif, inovatif, dan 

berorientasi pelayanan prima 
2. Mengelola koperasi sekolah baik sebagai unit usaha maupun sebagai 

sumber belajar siswa 

1.5 Membudayakan perilaku 

wirausaha 

1. Merencanakan kegiatan produksi/jasa sesuai dengan potensi sekolah 

2. Mengembangkan kegiatan produksi/jasa dan pemasarannya 

4.  Kompetensi  

Kepribadian 

 

1.1 Jujur dalam melaksanakan tugas 

 

1. Memiliki minat jabatan untuk menjadi kepala sekolah yang efektif 

2. Memiliki jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah 

1.2 Terbuka dalam melaksanakan 

tugas 

 

1. Memiliki etos kerja sebagai kepala sekolah 

2. Keaktifan membimbing guru dan peserta didik dalam kegiatan 

akademik dan nonakademik 

1.3 Bertanggung jawab dalam bertugas 

 

1. Disiplinan dalam melaksanakan tugas 

2. Terbuka atas saran dan kritik yang disampikan oleh atasan, teman 

sejawat, bawahan, dan pihak lain atas pelaksanaan suatu tugas pokok 

dan fungsi. 

1.4 Memiliki integritas sebagai 

pemimpin 

 

1. Keteladanan dalam sikap dan perilaku 

2. Selalu konsisten dalam berfikir, bersikap, berucap, dan berbuat dalam 

setiap melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi 
3. Teliti, cermat, hati-hati, dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan 

suatu tugas pokok dan fungsi  

5.  Kompetensi  

Sosial 

1.1 Menjalin hubungan dgn pihak lain 

 

1. Bekerja sama dengan guru, staf/karyawan, komite sekolah, dan orang 

tua siswa bagi pengembangan dan kemajuan sekolah 

2. Bekerja sama dengan sekolah lain dan instansi pemerintah terkait dalam 

rangka pengembangan sekolah 
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DEMENSI INDIKATOR ITEM PERNYATAAN 

1. Empati 1.1 Memberdayakan Orang Lain 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.2 Orientasi Pelayanan 

1. Memberikan tugas-tugas yang menantang bawahan untuk mengerahkan 

keterampilan yang dimilikinya. 

2. Mendorong bawahan agar berprestasi setinggi mungkin. 

3. Menyesuaikan cara bekerja dengan kebutuhan orang yang menajdi mitra 

kerja . 

4. Berusaha mencari berbagai cara agar mitra kerja  merasa puas dengan 
pelayanan yang sya berikan. 

5. Dengan senang hati menawarkan bantuan pada orang yang membutuhkan. 

 

6. Baru memperhatikan orang jika mereka sudah menyampaikan keluhan. 

7. Pemalu dan lebih suka melakukan susuatu sendirian. 

8. Mencari hubunga-hubungan dengan orang lain yang saling menguntungkan. 

9. Membangun hubungan atas dasar saling percaya dan memelihara keutuhan 

anggota tim kerja . 

10. Tidak memperdulikan masalah kehidupan para guru, di luar urusan 

pekerjaan. 

2.Ketrampilan 

Sosial 

2.1 Komunikasi 

 

 
 

1. Isi pembicaraan  selalu didukung fakta dan data. 

2. Mengelak kontak mata saat bicara. 

3. Gugup bila berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi jabatan dan status 
sosialnya. 

1.2  Berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial kemasyarakatan  

1. Berperan aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan 

2. Melibatkan diri dalam pelaksanaan program pemerintah 

 1.3 Memiliki kepekaan sosial terhadap 

orang atau kelompok lain: 

1. Menggali persoalan dari lingkungan sekolah (berperan sebagai problem 

finder) 

2. Bersikap obyektif/tidak memihak dalam mengatasi konflik internal 

sekolah 

3. Bersikap simpatik/tenggang rasa terhadap orang lain 

Tabel 3.3 : Kisi-Kisi Variabel Kecerdasan Emosional Kepala Sekolah (X2) 
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2.2 Mengelola Konflik 

 

 

 

 
 

2.3 Membimbing  

Individu/kelompok 

4. Mendengarkan dengan baik setiap isi pembicaaran orang lain. 

5. Bersedia berbagai informasi secra utuh dengan orang lain. 

 

6. Menciptakan suasana yang terbuka dalam komunikasi. 

7. Bersedia menerima kabar buruk sebagaimana menerima kabar baik. 

8. Mengakui danmenghargai kekuatan dan keberhasilan orang lain. 

9. Menawarkan umpan balik yang bermanfaat untuk perbaikan kerja bawahan . 

10. Menjadi mentor bagi bawahan . 
 

11. Mendorong orang lain untuk bertanggung jawab atas perannya dalam suatu 

konflik 

12. Memaksakan pandangan  sendiri dalam pemecahan konflik 

13. Menganjurkan debat dan diskusi yang terbuka 

14. Membiarkan perbedaan yang ada di antara orang yang terlibat kerja dengan  

15. Berusaha mencari pemecahan dalam konflik yang menghasilkan kemenangan 

(win-win solution) pada semua pihak yang terlibat konflik 

3. Koordinasi Sosial 3.1 Membangun Ikatan 

 

 

 
 

 

 

3.2 Kolaborasi 

 

 

 

 

 

 

3.3 Mengelola Tim 

1. Lebih berfokus pada pekerjaan daripada hal lain 

2. Membangun semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas 

3. Menyusun sendiri rencana sekolah 

4. Melakukan pengawasan secara ketat pada guru atau pegawai yang pernah 
gagal melaksanakan tugas 

5. Menumbuhkan semangat berprestasi pada kelompok 

 

6. Tidak perduli terhadap tim kerja dalam menyelesaikan pekerjaan 

7. Bersikap tegas pada bawahan yang hasil kerjanya rendah atau buruk 

8. Bersikap luwes dalam pelaksanaan tugas bersama 

9. Berusaha agar tim kerja  dapat menerima misi, sasaran dan agenda untuk 

kepentingan bersama 

10. Membangkitkan semangat untuk meraih visi dan misi bersama 

 

11. Memandu kinerja bawahan namun tetap memberikan tanggung jawab kepada 

mereka 
12. Memberikan teladan dalam  bekerja 
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13. Dalam situasi apapun,  siap melangkah ke depan untuk memimpin 

14. Berusaha menjadi pelopor perubahan dan mengajak orang lain ke arah 

perubahan itu 

15. Mendeteksi sedini mungkin masalah-masalah yang dapat menimbulkan 

konflik 

 

 
DEMENSI INDIKATOR ITEM PERNYATAAN 

1. Sikap antisipatif,  1.1. Tingkat kepercayaan diri pimpinan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. Kemampuan pimpinan 

mengantisipasi perubahan 

1. Menjelaskan tentang visi, misi dan strategi untuk mewujudkannya 

kepada guru dan tata usaha. 

2. Memberikan brifing sebelum dan sesudah melaksanakan tugas. 

3. Menyusunan rencana program sekolah jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang  

4. Mengatasi/memecahkan masalah perselisihan antar guru. 

5. Selalu melakukan instruksi dan memberikan keterangan yang 

factual. 

6. Menempuh prosedur dengan benar dalam melakukan teguran kepada 

bawahan. 
 

7.  Merumuskan faktor eksternal dan internal yang menghambat dan 

mendorong kemampuan manajerial. 

8. Memberikan tugas dan wewenang kepada guru sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dimiliki. 

9. Memberi bekal pada guru agar selalu berpikir untuk menyelesaikan 

tugas berbagai dimensi pekerjaan. 

10. Merumuskan rencana evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan. 

11. Kurang memahami dan mendalami keadaan bawahan. 

12. Dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan langkah kerja dalam 

mewujudkan tujuan organisasi. 

 

2. Penentu visi, 2.1    Membangun visi 1. Menciptakan suasana harmonis dalam setiap kesempatan seperti 

Tabel 3.4 : Kisi-Kisi Variabel Kepemimpinan Entrepreneur  Kepala Sekolah (X3) 
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2.2    Kreativitas dalam mengelola sekolah 

rapat. 

2. Melihat adanya konflik yang terjadi dan berusaha untuk 

mengatasinya. 

3. Selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan organisasi sekolah. 

4. Membina kerja sama yang efektif pada semua pihal 

5. Gaya pengambilan keputusan  demokratis, keputusan didasarkan 

pada kesepakatan bersama. 

6. Bertindak otoriter didalam memberikan perintah kepada bawahan. 
 

7. Menganjurkan tentang kedisiplinan dalam kehadiran di sekolah. 

8. Mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang guru untuk 

mencapai tujuan. 

9. Proses pengambilan keputusan oleh kepala sekolah diawali dengan 

aktivitas penetapan tujuan. 

10.  memberikan pengertian yang jelas, bagaimana tugas dan wewenang 

dalam menjalankan tugas. 

11. Mengembangkan kurikulum (deversifikasi kurikulum) untuk 

mengakomodasi kepentingan masyarakat. 

12. Mempunyai gagasan-gagasan baru untuk mewujudkan visi dan misi 
sekolah. 

3. Fleksibel, 3.1    Melakukan komunikasi secara efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Keberanian dalam pengambilan resiko 

1. Mempunyai gagasan-gagasan yang inovatif dan kreatif dalam 

memajukan sekolah. 

2. Penampilan sebagai kepala sekolah kurang dapat dijadikan panutan 

dalam penampilan, kerajinan dan prilaku. 

3. Selalu datang lebih awal di sekolah 

4. Melakukan proses pembelajaran sesuai dengan jam wajib dan 

bidang studi yang dimikinya. 

5.  Memberi contoh dengan keteladanan kepada bawahan. 

6. Memberikan kesempatan pada guru untuk menyiapkan administrasi 

pembelajar tanpa paksaan. 

 

7. Mengajak para guru dan tata usaha untuk selalu simpati kepada 
siswa dan masyarakat (orang tua siswa). 
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8. Melakukan audit keuangan dan disampaikan secara terbuka terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

9. Pelaksanaan  supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, 

didikusikan dengan guru yang bersangkutan untuk memperbaiki 

kelemahan dalam pembelajaran di kelas. 

10. Suka membaca buku untuk menambah pengetahuan. 

11. Senang mengikuti penataran untuk menambah wawasan 

integritasnya. 
12. Dapat mempergunakan internet dan sering menggunakannya. 

4. Berfikir strategis 4.1    Kemampuan berfikir strategis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2  Kemampuan menciptakan ide-ide baru 

1. Mengkoordinir kegiatan secara efektif dan efisien. 

2. Memberikan perintah dengan penuh kesabaran sehingga para 

guru/tata usaha memahaminya. 

3. Dalam menggali informasi,  banyak menerima masukan dari semua 

pihak tanpa terkecuali. 

4. Berkomunikasi secara efektif. 

5.  memimpin rapat dan menyerap setiap informasi dari guru dan 

karyawan. 

6. Kurang menyadari atas pekerjaan sebagai seorang pendidik untuk 

melayani masyarakat yang membutuhkannya. 

 
7. Memberikan informasi yang jelas dalam memberikan tugas pada 

guru dan tata usaha. 

8. Memperhatikan serius kepada bawahannya apabila sakit atau 

tertimpa musibah. 

9. Dalam pembuatan panitia kerja,  bersifat terbuka dan menempatan 

guru didalamnya tidak merata. 

10. Mendiskusikan masalah dalam pekerjaan untuk menjalankan tugas 

dengan penuh tanggung jawab. 

11. Selalu memberikan keterangan dan penjelasan kepada bawahan 

tentang pelaksanaan tugas/pekerjaan untuk mewujudkan tujuan 

organisasi. 

12. Tidak membedakan-bedakan latar belakang suku, agama dalam 
membentuk susunan pembantu  dan kepanitiaan, 
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5.Berinisiatif untuk 

melakukan 

perubahan dalam 

menghadapi masa 

depan 

5.1    Pemberian apresiasi pada perubahan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

5.2  Upaya melakukan perbaikan terus 

menerus  

1. Memperhatikan fasilitas ruangan yang memungkinkan guru dan 

siswa melaksankan KBM dengan baik. 

2. Memberikan pemahaman akan tanggung jawab tugas yang 

diberikannya sesuai dengan peraturan. 

3. Memberikan kesempatan untuk melajutkan studi, kursus, penataran, 

workshop, seminar untuk meningkatkan ketrampilan dan 

pengetahuan sesuai dengan kebutuhan tugas. 

4. Selalu tertantang untuk mewujudkan kemajuan sekolah. 
5. Menerima semua kritikan dari semua pihak dengan senang hati demi 

tujuan organisasi. 

6. Berani mengambil resiko dalam mengambil keputusan untuk 

pencapaian visi dan misi sekolah 

7. Menetapkan alat dan metode untuk meningkatkan efisiensi dalam 

mencapai tujuan. 

 

8. Tegas dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan sekolah.  

9. Dalam merumuskan kebikan sekolah,  selalu berpegang pada 

peraturan yang berlaku. 

10. Melibatkan semua pihak dalam menyusun kebijakan. 
11. Mengambil keputusan kelompok untuk diterapkan dalam 

memecahkan masalah organisasi. 

12. Memilih alternatif tindakan untuk menyelesaikan masalah. 

13.  mengambil keputusan yang tepat. 

14. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi untuk mengambil 

kebijakan. 
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DEMENSI INDIKATOR ITEM PERNYATAAN 

1.Sistem Nilai 

 

1.1. Inovasi (Innovation),  

 
 

 

 

 

 

 

1.2. Stabilitas (Stability),  

 

 

 

 
 

 

 

1.3. Perhatian pada rincian 

(Attention to detail),  

 

 

 

 

1.4. Orientasi pada hasil 

(Outcome orientation),  

 
 

 

 

1.5. Keagresifan 

(Aggressiveness), dan 

toleransi pada resiko. 

1. Lingkungan kerja  kurang kondusif sehingga suasana menjadi tidak nyaman 

2. Hubungan antarpribadi antara kepala sekolah dan guru terasa kaku sehingga situasi di 
jurusan menjadi tidak nyaman 

3. Maju mundurnya pengelolaan manajemen sekolah sangat tergantung pada keterbukaan 

antara ketua dan para anggotanya 

4. Kegiatan di sekolah biasanya diselesaikan hanya oleh orang-orang tertentu saja 

5. Kami jarang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya kolektif 

 

6. Guru kebanyakan hanya menjalankan kewajiban tugas mengajar saja 

7. Dalam rapat-rapat guru banyak memberikan ide-idenya tetapi dalam pelaksanaan tetap pola 

pikir lama 

8. Lebih suka dipimpin oleh kepala sekolah yang berwibawa dan demoktais 

9. Lebih suka mengerjakan pekerjaan yang sedang dihadapi saja, daripada memikirkan yang 
akan datang 

10. Lebih baik mengajar hanya di sekolah saja, sebagai bukti komitmen  pada lembaga 

 

11. Memberi tugas kepada guru sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru. 

12. Mengingatkan bawahan untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di sekolah  

13. Memberikan perhatian khusus pada bawahan yang mendapat musibah 

14. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan secara adil dan merata 

15. Promosi yang diterima bawahan berdasarkan prestasi kerja yang dicapainya 

 

16. Memberikan arahan pada guru untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya 

17. Meminta pada guru melaporkan hasil pekerjaan yang sudah diselesaikannya 

18. Memberi contoh pada guru cara menjaga hubungan baik antar personil di sekolah 
19. Memberikan penghargaan  kepada guru sesuai  dengan  prestasi yang dicapai  

20. Membagi tugas kepada guru  sesuai dengan fungsi jabatannya 

 

21. Menggunakan standar baku dalam  menilai prestasi kerja bawahan 

22. Mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh bawahan 

23. Memberi petunjuk cara melaksanakan pekerjaan kepada bawahan yang baru menerima 

Tabel 3.5 : Kisi-Kisi Variabel Budaya Sekolah (Y) 
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tugas 

24. Memberikan hukuman pada bawahan yang indisipliner 

25. Mengajak bawahan untuk mensukseskan  pelaksanaan program kerukunan diantara 

bawahan 

26. Memupuk rasa kebersamaan melalui kerja kelompok 

2.Iklim 

Organisasi 

2.1    Supportive 

(keterdukungan) 

menggambarkan bahwa 

orang-orang dalam 
bekerja saling 

mendengarkan dan 

terbuka terhadap saran-

saran. Penghargaan 

dicerminkan dalam 

sikap respek dan kritik 

ditangani secara 

konstruktif 

 

 

 
2.2   Collegial (pertemanan) 

menggambarkan 

keakraban, pertemanan, 

antusias bekerja dalam 

kepentingan 

peningkatan 

kompetensi 

professional 

 

 

 

 
 

1. Situasi di sekolah kami sangat terbuka  

2. Suasana lingkungan sekolah sangat menyenangkan dan dinamis 

3. Akan mengajak teman dekat  untuk melakukan PTK 

4. Dengan adanya KTSP tugas guru jadi semakin berat, tapi kami dapat menyelesaikannya 
dengan saling membantu diantara teman 

5. Merasa bahagia dapat bekerja sebagai guru karena suasana kekeluargaannya yang 

menyenangkan 

6. Hubungan kekeluargaan baik antara guru maupun dengan para karyawan lainnya sangat 

akrab 

7. Merasa nyaman berada di sekolah sehingga kantor bagaikan rumah kedua bagi  

8. Memperlakukan sama pada semua bawahan dalam menjatuhkan hukuman 

9. Datang di kantor sebelum jam kantor dimulai 

10. Memberi sanksi pada bawahan yang lalai melaksanakan tugas 

 

 
11. Mengajak bawahan menciptakan suasana kerja yang harmonis 

12. Tunjangan jabatan yang  terima meningkatkan  semangat kerja  

13. Dalam memberikan hukuman, masa kerja bawahan diperhitungkan 

14. Kepala mengikutsertakan guru dan karyawan dalam menyusun program kerja 

15. Mengikutsertakan guru dalam setiap pengambilan keputusan 

16. Teman kerja  memberi bantuan pada teman yang mengalami kesulitan dalam bekerja 

17. Kenaikan tunjangan jabatan  didasarkan pada masa kerja 

18. Memberikan kesempatan pada guru untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi 

19. Sistem pengendalian organisasi dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku 

20. Guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman kerja 
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2.3   Intimate (keintiman) 

menggambarkan 

suasana yang kuat 

dalam solidaritas, 

saling menghargai, 

saling menghormati, 

terdapat sense of 

belongingness 

21. Meminta guru untuk datang di kantor sebelum jam tugas dimulai. 

22. Memberi kesempatan   pada semua bawahan melanjutkan pendidikan 

23. Memeberikan penghargaan bagi guru dan karyawan yang berprestasi 

24. Melaksanakan keputusan hasil rapat kerja dalam melaksanaan kegiatan sekolah. 

25. Senang terhadap penghargaan yang diberikan kepada guru yang berprestasi.  

26. Sekolah melaksanakan program kebersihan ruang kelas dengan prosedur dan jadwal yang 

ditetapkan. 

27. Sekolah melaksanakan program kebersihan lingkungan sekolah dengan prosedur dan 
jadwal yang ditetapkan 

28. Sekolah melaksanakan program keamanan dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan. 

DEMENSI INDIKATOR ITEM PERNYATAAN 

1. Kepemimpinan 1.1. Memiliki Kepribadian yang kuat  

 

1. Jujur 

2. Percaya diri 

3. Bertanggung jawab 

4. Berani mengambil keputusan 

5. Berjiwa besar 

6. Mengendalikan emosi 

7. Menjadi anutan/teladan 

1.2. Memahami kondisi guru, karyawan, dan siswa . 1. Memahami kondisi guru 

2. Memahami kondisi karyawan 
3. Memahami kondisi siswa 

4. Mempunyai program untuk menyejahterakan guru dan karyawan 

5. Memanfatkan upacara untuk memahami kondisi warga sekolah 

6. Mau mendengar, menerima usul, kritik, dan saran dari warga sekolah 

1.3. Memiliki dan memahami  visi dan misi sekolah    1. Memiliki dan memahami visi sekolah 

2. Memiliki dan memahami misi yang diemban sekolah 

3. Melaksanakan program 

Tabel 3.6 : Kisi-Kisi Variabel Mutu Kinerja Kepala Sekolah (Z) 

180 



 

196 

 

Bambang Supriyadi, 2012 
Pengaruh Kompetensi, Kecerdasan Emosional, Kepemimpinan Entrepreneur Dan Budaya Sekolah Terhadap Mutu Kinerja Kepala Sekolah Pada Sma 
Di Kabupaten Bogor 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

1.4. Mampu mengambil keputuan  1. Mengambil keputusan bersama warga sekolah 

2. Mengambil keputusan interen 

3. Mengambil keputusan eksteren 

1.5. Mampu berkomunikasi  1. Berkomunikasi secara lisan dengan guru dan karyawan 

2. Menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan 

3. Berkomunikasi secara lisan dengan siswa 

4. Berkomunikasi secara lisan dengan masyarakat 

2. Manajerial 2.1 Mampu menyusun program  1. Memiliki program kerja 4 tahun 

2. Memilki program kerja 1 tahun 

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan  program 4 tahun 
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program 1 tahun 

2.2 Mampu menyusun organisasi kepegawaian  1. Memiliki susunan kepegawaian 

2. Memiliki susunan kepegawaian pendukung 

3. Memiliki susunan panitia kegiatan temporer 

2.3 Mampu memberikan arahan  1. Mengoordinasikan staf yang sedang bertugas 

2. Memberikan penghargaan dan hukuman 

2.4  mengoptimalkan sumberdaya sekolah  1. Memanfaatkan sumber daya manusia 

2. Memanfaatkan sarana dan prasarana 

3. Merawat sarana dan prasarana 

4. Mempunyai catatan kinerja sumber daya manusia 

5. Mempunyai program peningkatan mutu sumber daya manusia 

3. Pendidik 3.1  menyusun dan melaksanakan program 

pembelajaran dan BK 

1. Menyusun program pembelajaran/layanan BK 

2. Melaksanakan program pembelajaran/layanan BK 

3. Melaksanakan evaluasi/penilaian 

4. Melaksanakan analisis hasil belajar/layanan BK 
5. Melaksanakan program tindak lanjut hasil belajar/layanan BK 

3.2  Mampu membimbing Guru  1. Membimbing penyusunan program pembelajaran dan layanan BK 

2. Membimbing pelaksanaan program pembelajaran dan layanan BK 

3. Membimbing evaluasi hasil belajar dan layanan BK 

4. Membimbing analisis hasil belajar dan layanan BK 

5. Membimbing pelaksanaan program tindak lanjut hasil belajar dan layanan BK 

3.3 Mampu membimbing karyawan  1. Membimbing penyusunan program kerja 

2. Membimbing pelaksanaan program kerja 
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3. Mengevaluasi dan mengendalikan kinerja karyawan 

3.4 Mampu membimbing siswa  1. Membimbing kegiatan ekstra kurikuler 

2. Membimbing siswa mengikuti lomba di luar sekolah 

3.5  Mampu mengembangkan Staf 1. Mendidik dan melatih karyawan 

2. Menyelengarakan pertemuan MGMP, MGP, PKG, KKG 

3. Mengikutkan guru/karyawan dalam diskusi/ seminar/ lokakarya 

4. Meningkatkan minat baca 

5. Memperhatikan kenaikan pangkat 

3.6   mengikuti perkembangan IPTEK 1. Mengikuti pendidikan/pelatihan 

2. Mengikuti pertemuan MKS, KKKS 

3. Mengikuti diskusi / seminar / lokakarya 

4. Meningkatkan minat baca 

5. Memanfatkan media elektronik 

3.7 Mampu memberi contoh mengajar / membimbing 1. Memiliki jadwal mengajar/membimbing 

2. Memiliki administrasi pembelajaran/pembimbingan 
3. Menggunakan berbagai media pembelajaran 

4. Administrator 4.1 Mampu mengelola administrasi PBM dan BK  1. Memiliki  administrasi PBM dan BK 

2. Memiliki  administrasi praktikum 

3. Memiliki  administrasi pemanfaatan perpustakaan    

4.2 Mampu mengelola administrasi kesiswaan 1. Memiliki  administrasi kesiswaan 

2. Memiliki  administrasi kegiatan ekstra kurikuler 

3. Memiliki  administrasi hubungan sekolah dengan orang tua siswa 

4.3 Mampu mengelola administrasi ketenagaan 1. Memiliki  administrasi guru 

2. Memiliki  administrasi karyawan 

4.4 Mampu mengelola administrasi keuangan  1. Memiliki administrasi keuangan yang bersumber dari pemerintah 

2. Memiliki administrasi keuangan yang bersumber dari masyarakat 

4.5 Mampu mengelola administrasi sarana dan 

prasarana  

1. Memiliki administrasi gedung 

2. Memiliki administrasi mebel 

3. Memiliki administrasi perpustakaan 

4. Memiliki administrasi laboratorium 

5. Memiliki administrasi mesin kantor 

5.1 Mampu mengelola administrasi persuratan  1. Memiliki administrasi surat masuk 
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2. Memiliki administrasi surat keluar 

3. Memiliki administrasi surat keputusan/edaran 

5. Wirausa-hawan 5.1  Mampu mencari/ menemukan gagasan baru  1. Mencari/menemukan gagasan baru (proaktif) 

2. Memilih gagasan baru yang relevan 

3. Mengimplementasikan gagasan baru 

5.2  Mampu melaksanakan pembaharuan  1. Melaksanakan pembaruan bidang pembelajaran/bimbingan 

2. Melaksanakan pembaruan bidang keuangan 

3. Berprestasi dalam lomba ekstra kurikuler, mata pelajaran, kreativitas 

6. Pencipta iklim 

kerja 

6.1  Mampu mengatur lingkungan kerja ( fisik )  2. Mengatur ruang kerja 

3. Mengatur ruang kelas 

4. Mengatur ruang perpustakaan, lab., praktik  
5. Mengatur halaman / lingkungan sekolah 

6.2 Mengatur suasana kerja ( non fisik )  1. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama guru 

2. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama karyawan 

3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara guru dengan karyawan 

4. Menciptakan rasa aman 

6.3 Mampu menerapkan prinsip penghargaan  dan 

hukuman 

1. Menerapkan prinsip penghargaan 

2. Menerapkan prinsip hukuman 

3. Menerapkan dan mengembangkan motivasi internal dan eksternal 

7. Penyelia 7.1 Mampu menyusun program supervisi pendidikan  2. Memiliki program supervisi KBM dan BK 

3. Memiliki program supervisi ekstrakurikuler 

4. Memiliki program supervisi lab., perpustakaan, T U 

7.2 Mampu melaksanakan program supervisi 

pendidikan  

2. Melaksanakan supervisi KBM dan BK 

3. Melaksanakan supervisi ekstrakurikuler 

4. Melaksanakan supervisi lab., perpustakaan , TU  

5. Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru dan karyawan 
6. Memanfaatkan hasil supervisi untuk pengembangan sekolah 
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Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan 

menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan variabel yang akan  diteliti. Instrumen  

penelitian  berupa suatu  alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang dalam 

penyusunannya mempertimbangkan faktor-faktor yang merupakan spesifikasi  alat 

ukur, meliputi:    

1.   Identifikasi Tujuan Pengukuran 

Tujuan pengukuran sebagai hal penting dalam penyusunan alat ukur biasanya  

diperoleh dari pengembangan ide awal penelitian, yaitu apa yang hendak diukur dan 

hasil yang akan diperoleh melalui penelitian tersebut. Melalui tujuan pengukuran ini 

akan diperoleh pertimbangan-pertimbangan pengambilan/penentuan item dari 

masing-masing bagian yang akan diukur, penempatan dan penyebaran item, serta 

kesesuaian dengan karakteristik responden yang diinginkan. 

Di dalam penyusunan alat ukur, pembatasan dari isi yang akan disajikan dalam 

bentuk item tersebut merupakan hal yang sangat penting. Pembatasan  pengukuran 

ini bertujuan agar alat ukur yang disusun tidak keluar dari lingkup yang relevan, dan 

untuk mengarahkan penentuan item-item pertanyaan yang relevan dan memastikan 

bahwa tidak ada bagian penting yang terlewat atau terwakili oleh item alat ukur, serta 

pembatasan cakupan isi alat ukur adalah  hal yang sangat penting,  sehingga 

diharapkan validitas isi alat ukur (content validity) dalam  penelitian ini dapat 

dipercaya.  
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2.  Penentuan Format Item Yang Akan Digunakan. 

Menurut Kaplan dan Saccuzzo (1993),  terdapat beberapa format item yang 

digunakan dalam menyusun suatu alat ukur  memiliki kelebihan dan 

kekurangan/kelemahan yaitu ”format dikotomus, format polikotomus, format likert, 

skala kategori dan checklist dan q-sorts”. 

Berdasarkan format di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

format dari Likert, yang dikembangkan oleh Rensis Likert dalam Istijanto (2008:81) 

yaitu skala untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidak setujuan responden 

terhadap serangkaian pernyataan yang mengukur skala objek dan biasanya memiliki 

5 atau 7. Skala Likert dikategorikan sebagai skala interval. Skala Likert ini untuk 

mengukur tingkat keseringan atau ketidakseringan responden terhadap serangkaian 

pernyataan untuk  mengukur skala objek dan  memiliki 5 kategori  yaitu sangat selalu 

(SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), jarang (JR) dan tidak pernah (TP). 

Mengingat skala Likert ini sebagai skala interval, maka peneliti dalam menentukan 

nilai dari setiap kategori untuk setiap item pertanyaan dengan memberikan bobot 

untuk  responden yang menjawab selalu (SL) diberi bobot 4, sering (SR) diberi bobot 

3, kadang-kadang (KD) diberi bobot 2, jarang (JR) diberi bobot 1, dan tidak pernah 

(TP) diberi bobot 0 demikian sebaliknya apabila butir penyataan bernilai negatif. 

Adapun kisi-kisi instrumen terlampir. 

 

 

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 
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Sesuai dengan karakteristik penelitian dengan pendekatan kuantitatif, 

penyusunan instrumen penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan data menjadi hal 

penting untuk  menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam hubungan ini alat 

pengumpulan data, khususnya angket, dimaksudkan untuk mengukur variabel-

variabel penelitian sehingga diperoleh data kuantitatif untuk selanjutnya dilakukan 

analisis dengan menggunakan formula statistika yang relevan dengan tujuan 

penelitian.  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan angket sebagai alat 

pengumpulan data utama yang berisi sejumlah pernyataan tertulis untuk menjaring 

tanggapan dari responden. Pernyataan yang dirumuskan merupakan indikator-

indikator yang merupakan pengembangan setiap dimensi-dimensi dari variabel 

penelitian, baik variabel X maupun variabel Y. Angket disebarkan kepada seluruh 

responden kemudian  dimintakan tanggapan mereka sesuai kondisi yang dirasakan 

dan dialami sehari-hari. Setelah data terkumpul kemudian ditabulasi sesuai dengan 

item soal dan skor jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur penelitian 

dapat dilihat skema seperti gambar 3.3 
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Gambar 3.3. 

Prosedur Penelitian 

 

Sebelum dipergunakan dalam penelitian yang sesungguhnya indikator-

indikator yang dikembangkan dari konsep teoritik variabel, terlebih dahulu dilakukan 

uji coba instrumen terhadap populasi sasaran dalam jumlah yang relatif kecil yang 

dianggap mewakili karakteristik populasi sasaran yang sebenarnya. Sementara itu 
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mengingat jenis data yang diperoleh bersifat ordinal, maka untuk kepentingan 

pengujian validitas dan reliabilitas instrument serta analisis data, terlebih dahulu 

dilakukan konversi/transformasi data dari data ordinal menjadi data interval dan 

teknik yang digunakan adalah method of summated rating  yang menempatkan 

masing-masing skor dalam suatu distribusi normal (Syaifudin Azwar, 2000). Adapun 

langkah-langkah transformasi/konversi itu adalah: 

a. Menghitung  frekuensi setiap alternatif respon untuk seluruh responden 

b. Menghitung  proporsi tiap alternatif 

c. Setelah proporsi untuk setiap alternatif dihitung, kemudian menghitung 

proporsi kumulatif (pk) dengan cara menjumlahkan proporsi alternatif dengan 

proporsi sebelumnya. 

d. Selanjutnya dihitung pk tengahnya (pkt) dengan cara menjumlahkan 1/2 p 

alternatif yang sedang dicari pkt-nya dengan pk alternatif sebelumnya.  

e. Kemudian untuk tiap-tiap pkt dicari nilai z nya dengan menggunakan tabel 

deviasi normal (terlampir). 

f. Sesudah diperoleh nilai z untuk setiap alternatif respon (pkt), maka untuk 

memperoleh nilai skala, nilai z yang pertama (alternatif dengan nilai skala 

terkecil) angka mutlaknya ditambahkan pada nilai z tiap alternatif sedangkan 

untuk nilai skala yang paling kecil langsung ditetapkan sesuai judgement yang 

telah ditentukan, apabila nilai skala yang paling kecil langsung ditetapkan 

sesuai judgement yang telah ditentukan, apabila nilai skala dimulai dari 0, nilai 

z yang diperoleh langsung ditambahkan, sedangkan jika nilai skala terkecil 
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sama dengan 1, maka nilai z harus ditambah nilai 1 dahulu kemudian 

ditambahkan pada masing-masing nilai z berikutnya. 

Dengan dilakukannya transformasi/konversi data dari ordinal menjadi interval, 

maka perlakuan statistik parametrik dapat diterapkan. 

1. Menguji Validitas 

Menurut Suryabrata (1992), validitas atau kesahihan digunakan sekurang-

kurangnya dalam 3 konteks yaitu : (1) research validity, (2) item validity, (3) test 

validity 

Validitas item (item validity) meliputi : 

a) Derajat kesesuaian antara suatu item dengan item-iten lainnya 

b) Ukuran validitas item adalah korelasi antara skor suatu item dengan skor 

total itemnya 

c) Makna  validitas item sebagai daya pembeda suatu item (item 

discreminating power) 

Penafsiran koefisien korelasi untuk validitas item adalah : 

a) Menafsirkan signifikansi tingkat kepercayaannya dengan harga r-kritis pada 

tabel acuan statistika 

b) Menafsirkan koefisien-determinasi ( r 
2
 ), menjelaskan proporsi / persentase 

tingkat kecermatan prediksi pada kedua fihak varian variabel yang  akan 

berkorelasi. 

Uji validitas dilakukan berkaitan  dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep 

yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 
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Berhubungan dengan pengujian validitas instrument menurut Riduwan (2007:109-

110) dijelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah. Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu 

dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan 

mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap 

skor butir. Untuk menghitung validitas alat ukur digunakan rumus Pearson Product 

Moment yaitu : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑛( 𝑋1𝑌1) − ( 𝑋1) . ( 𝑌1)

  𝑛. 𝑋1
2 −  ( 𝑋𝑖)2 .  𝑛. 𝑌1

2 −  ( 𝑌𝑖)2  
 

Keterangan : 

rhitung  = Koefisien korelasi 

Xi  = Jumlah skor item 

Yi = Jumlah skor total (seluruh item) 

n = Jumlah responden 

 

kemudian  dihitung dengan Uji-t dengan rumus: thitung = 
𝑟 𝑛−2

 1−𝑟2
 

t = Nilai thitung 

r = Koefisien korelasi hasil rhitung 

n = Jumlah responden 

 

Distribusi (Tabel t) untuk  = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n – 2)  

Kaidah keputusan : jika  thitung > ttabel berarti valid sebaliknya 

 thitung < ttabel berarti tidak valid 

 

Apabila  instrument itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 

indeks korelasinya (r)  dengan jumlah populasi uji coba 40 responden berarti n  - 2  = 

38 pada taraf signifikan 5% didapat 0,320 (seperti terlihat pada tabel 3.1) 
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Tabel: 3.7 

Nilai-Nilai R Product Moment
N N N

5% 1% 5% 1% 5% 1%

3 0.997 0.999 26 0.388 0.496 55 0.266 0.315

1 0.95 0.99 27 0.381 0.487 60 0.254 0.330

5 0.878 0.959 29 0.374 0.478 65 0.244 0.317

29 0.367 0.47 70 0.235 0.306

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 75 0.227 0.296

7 0.754 0.874

8 0.707 0.834 31 0.355 0.456 80 0.220 0.286

9 0.666 0.798 32 0.349 0.449 85 0.213 0.278

10 0.632 0.765 33 0.344 0.442 90 0.207 0.270

31 0.339 0.436 95 0.202 0.263

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 100 0.195 0.256

12 0.576 0.708

13 0.553 0.684 36 0.329 0.424 125 0.176 0.230

14 0.532 0.661 37 0.325 0.418 150 0.159 0.210

15 0.514 0.641 38 0.320 0.413 175 0.148 0.194

39 0.316 0.408 200 0.138 0.181

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 300 0.113 0.148

17 0.482 0.605

18 0.468 0.59 41 0.308 0.398 400 0.098 0.128

19 0.456 0.575 42 0.304 0.393 500 0.088 0.115

20 0.444 0.561 43 0.301 0.389

44 0.297 0.384 600 0.080 0.105

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097

22 0.423 0.537

23 0.413 0.526 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091

24 0.404 0.515 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086

25 0.396 0.505 48 0.284 0.368

49 0.281 0.364 1000 0.063 0.081

50 0.279 0.361

Taraf Signifikan Taraf Signifikan Taraf Signifikan

 
 

2. Menguji Reliabilitas  

Menurut Suharsimi (1998), menyatakan instrumen itu harus reliabel 

sebenarnya mengandung arti bahwa instrumen itu cukup baik untuk mengungkap 

data yang bisa dipercaya. Yang diusahakan dapat dipercaya adalah datanya bukan 

semata-mata instrumennya. Karena itu instrumen akan digunakan sebagai alat 

pengumpul data harus memiliki karakteristik : 

a) Instrumen harus memiliki validitas yang baik 

b) Tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu 

c) Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, 

keterandalannya akan bersifat ajeg/menetap  
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Sejalan dengan itu Suryabrata (1992) menyatakan reliabilitas pengukuran 

menunjukan sejauh mana perolehan skor setiap subjek ukur memiliki taraf 

keajegan ukuran. Dalam penerapan pengukuran satu kali, harus menghasilkan 

informasi  mengenai keajegan ukuran (skor) yang digunakan pada suatu item / 

variabel tertentu, banyak sekali alternatif pilihan teknik estimasi reliabilitas yang 

bisa dipergunakan. Rumus estimasi reliabilitas tersebut ke dalam sebuah rumus 

umum, salah satunya dilakukan oleh Crontbach (1947), mengusulkan koefisien 

alpha yang rumusnya sebagai berikut : 

n ∑ V i
n - 1 V tα = x 1 - 

  

α ;  Koefisien reliabilitas;    n :   Banyak item;    Vi : Varian skor-item;    Vt 

: Varian skor-total 

Hakikat perhitungan koefisien reliabilitas alpha-Crontbach : 

a) Identik dengan r-Pearson, sehingga dapat memaknainya melalui standar 

harga r-kritis dan keduanya mengukur homogenitas sebagai derajat 

konsistensi pada dua perangkat skor item / variabel tertentu, sehingga 

biasa dilambangkan dengan  r n 

b) Sebagai komponen faktor menentukan pada galat baku pengukuran 

(standard error of  measurement) :  

SEM  =  Sx º √(1 – rn)  dimana ; SEM : galat baku pengukuran,  Sx : 

simpangan baku skor,  rn : koefisien realibilitas ( α ) 

 

 Sehingga diharapkan kekeliruan pengukuran akan semakin diminimalkan 

pada peningkatan harga koefisien realiabilitasnya. 
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Uji reliabilitas dilakukan guna mendapatkan tingkat ketepatan (keterandalan 

atau keajegan) alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan. Uji reliabilitas 

instrumen digunakan dengan rumus Alpha Cronbach. Metode mencari reliabilitas 

internal yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran, rumus 

yang digunakan adalah Alpha Cronbach sebagai berikut: 

Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach 

sebagai berikut: 

Langkah 1:  Menghitung varians Skor tiap-tiap item dengan rumusan. 

Keterangan : Si  =  Varians skor tiap-tiap item 

 Xi2  = Jumlah kuadrat item Xi 

 (i)2  = Jumlah item Xi dikuadratkan 
 N = Jumlah responden 

 

Langkah 2: Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 

Keterangan : Si = Jumlah varians semua item 

S1+ S2+ S3….. 

Sn = Varians item ke-1,2,3….n 

Langkah 3: Menghitung varians total dengan rumus: 

Keterangan : St  =  Varians total 

 Xt
2  = Jumlah kuadrat X total 

 (Xt)
2  = Jumlah X total dikuadratkan 

 N = Jumlah responden 

 

 

Langka 4: Masukan nilai Alpha dengan rumus: 

Keterangan : r11  =  Nilai Reliabilitas 

 Si  = Jumlah varians skor tiap-tiap 
item 

 St  = Varians total 

 k = Jumlah item 

𝑆𝑖 =  
 𝑋1

2 −  
( 𝑋𝑖)

2

𝑁
𝑁

 

 

 

Si = S1+ S2+ 

S3…..Sn 

𝑆𝑖 =  
 𝑋𝑡

2 −  
( 𝑋𝑡)2

𝑁
𝑁

 

 

𝑟11 =   
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝑆𝑖
𝑆𝑖
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Kemudian membuat keputusan membandingkan r11 dengan tabel interprestasi 

nilai reliabilitas. 

Tabel 3.8 

Tabel Interpretasi 

Besarnya nilai r Interpretasi 

0,800 – 1,000 

0,600 – 0,799 

0,400 – 0,599 

0,200 – 0,399 

0,000 – 0,199 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

F.  Teknik Analisis Data Statistik 

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang metode penelitian, tahapan 

penelitian, teknik dan analisis data statistik :  

1. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan 

penelitian yang kemudian dijabarkan ke dalam hipotesis statistik dengan 

persamaan : H0 : ρXY = 0 ; dan HA : ρXY > 0  

 

2. Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan statistika inferensial, disini peneliti 

menggunakan teknik analisis statistik tertentu untuk menganalisis data pada 

tingkat keyakinan tertentu untuk membuat parameter tentang populasi. Dalam 
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analisis ini, dilakukan untuk menguji hipotesis teoritik yaitu hipotesis nol, dan 

penolakan hipotesis nol (H0) pada tingkat keyakinan tertentu berimplikasi 

kepada kesimpulan yang sejalan dengan hipotesis alternatif (HA) 

3. Asumsi yang mendasari teknik pengujian hipotesis 

Asumsi dasar pertama yang harus dipenuhi, data yang dianalisis adalah 

memenuhi persyaratan sebagai data yang sahih (valid), asumsi ke dua adalah 

skore yang diperoleh bersifat independen satu sama lain; asumsi ketiga adalah 

linearitas regresi Y atas X mendasari teknik korelasi; asumsi ke empat adalah 

homogenitas variansi populasi mendasari teknik Anova dan uji-t. 

4. Pengolahan dan Penafsiran hasil analisis data 

Pada pengujian hipotesis nol harus diikuti oleh informasi tentang effect 

sizes dan interval keyakinan (convidence interval), dilanjutkan dengan analisis 

tentang kebermaknaan hasil penelitian bagi pemecahan masalah di lapangan. 

Mempresentasikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, diperlukan 

suatu metode untuk melakukan pengolahan data yang telah diperoleh. 

Berkaitan dengan itu, berbagai metode statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini  dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam memberi makna 

pada data yang telah diolah yaitu 1) menguji kualitas instrumen dalam 

penelitian; 2) menguji ketepatan model yang dibangun berdasarkan teori ahli; 

3) menguji hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian dan dimensi.  

Untuk menganalisis data statistik dengan menggunakan Path Analysis 

(analisis jalur) yang sesuai dengan langkah sebagai berikut: melakukan 
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pengumpulan data di lapangan sesuai dengan variabel yang diteliti, 

memasukkan data sesuai dengan field pada tabel masing-masing variabel 

dengan bantuan software SPSS-17, mencari korelasi (R) setiap variabel, 

mencari R
2
 dari koefisien korelasi, dilanjutkan dengan mencari adjusted 

korelasi rata-rata (Adjusted R
2
) dan mencari standar error of the estimate. 

Menghitung korelasional yang dinyatakan dengan pernyataan matematis 

apakah linear atau tidak (regresi), dimana dalam regresi sederhana seperti 

dalam Sudjana (2003:6), Syahri Alhusin (2003:172) dan William (2007:441) 

sebagai bentuk umum dari persamaan regresi linear yang sbb:  Ŷ = a + bX  

dimana : Y = variabel tergantung/dependen 

  : X = variabel bebas/independen 

  : a  = nilai konstanta 

  : b  = koefisien arah regresi 

 

Harga a dan b sesuai pendapat Syahri Alhusin (2003:172-173) dan 

Sudjana (2003:8) dihitung dengan persamaan: 

 

         (∑Y) (∑X
2
) – (∑X)(∑XY) 

a = ----------------------------------- 

                n ∑X
2
 – (∑X)

2
 

 

        n ∑YX - (∑X)(∑Y) 

b = ---------------------------- 

                n ∑X
2
 – (∑X)

2
 

 

Pesamaan tersebut selanjutnya dikembangkan menggunakan persamaan 

multiple regresion linear ganda (Sudjana 2003:69) dan Syahri Alhusin 

(2003:173) yaitu:  

Ŷ =b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn 
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Dillon dan Goldstein (1984) menerangkan bahwa analisis regresi 

berganda merupakan suatu statistik yang paling umum digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau sekumpulan 

variabel independen yang belum dan sudah dipengaruhi variabel moderator.  

Setelah ditemukan regresi dilanjutkan dengan melakukan analisis jalur 

menurut Jonathan Sarwono (2006:i) merupakan salah satu teknik analisis 

kuantitatif yang merupakan pengembangan dari regresi linier berganda, dimana 

model analisis jalur ini dapat menemukan pengaruh tidak langsung dalam 

hubungan antar variabel melalui variabel perantara dengan tahapan sebagai 

berikut:    

a. Pengolahan data untuk tiap variabel 

Tujuan pengolahan tersebut untuk melihat kontribusi setiap variabel  

yang nilainya tercantum dalam standardized coefficient beta yang 

menggambarkan besaran kontribusi variabel independen sebelum dan 

sesudah dipengaruhi oleh variabel moderator terhadap variabel dependen 

menjadi lebih mudah dibandingkan. 

b. Perhitungan nilai R
2
, t, dan F 

Notasi penting dalam analisis regresi berganda adalah nilai koefisien 

determinasi (R
2
). Nilai inilah yang dipakai untuk menguji apakah variabel 

dependen bergantung secara linier terhadap variabel independen. Nilai 

koefisien ini diperoleh dengan rumus:    
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TotalSS

gresiSS
R

_

Re2         

 

Atau 

 

TotalSS

siduSSSSTotal
R

_

Re2 
                   

     dimana:    SS Regresi = jumlah kuadrat (sum of square) regresi 

   SS Residu = jumlah kuadrat error atau residu 

   SS_Total = SS Regresi + SS Residu 

 

Nilai R
2
 yang telah disesuaikan inilah disebut R

2
 adjusted, nilai 

tersebut lebih mencerminkan kecocokan model terhadap dunia nyata yang 

diwakilinya, dimana nilai R
2
 adjusted diperoleh dari rumus:    

1

)1(
adjusted

2
22






kN

Rk
RR              

dimana:    

R
2
 = koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (R

2
 adjusted) 

k   = banyaknya variabel independen dalam persamaan regresi 

N  = ukuran sampel 

 

Nilai R
2
 ini juga dikatakan sebagai nilai yang menggambarkan 

persentasi dari keseluruhan variabel-variabel yang dapat menjelaskan 

variabel dependen. Selain notasi R
2
 yang telah dijelaskan di atas masih 

terdapat dua notasi penting dalam analisis ini yaitu t yang digunakan untuk 

pengujian koefisien regresi individual untuk melihat keterkaitan antara 

variabel independen bersangkutan dengan variabel dependen, dan F yang 

merupakan gambaran kesesuaian garis regresi dengan data sampel atau 

sering disebut sebagai alat pengujian kolektif. 
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a. Perhitungan Regresi 

Data perhitungan pada point a dan b tersebut ditemukan maka 

dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi untuk mengetahui arah 

hubungan secara linier antara variabel independen (X) dan variabel 

dependen (Y) apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen (Y) apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan.   

b. Analisis Jalur 

Hasil perhitungan regresi selanjutnya dengan analisis jalur dengan 

melihat berapa besar nilai standardized coefficient beta (β) yang 

menggambarkan besaran kontribusi setiap variabel independen terhadap 

variabel dependen baik secara langsung (direct effect), atau tidak langsung 

(indirect effect), maupun secara total (total effect). Standardizes beta  

tersebut diperoleh dengan rumus: 

             Sx 

rxy = βi  ---- 

             Sy 
Dimana :  rxy = Standardized beta 

  βi = koefisien regresi variabel independen i 
  Sx = Standar devasi variabel independen X 

  Sy = Standar deviasi variabel dependen Y 

 

 

 
G. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen 

1. Kompetensi Kepala Sekolah (X1) 



 
200 

 

Bambang Supriyadi, 2012 
Pengaruh Kompetensi, Kecerdasan Emosional, Kepemimpinan Entrepreneur Dan Budaya Sekolah 
Terhadap Mutu Kinerja Kepala Sekolah Pada Sma Di Kabupaten Bogor 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Berdasarkan  hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel kompetensi 

kepala sekolah (X1) diperoleh kesimpulan bahwa dari 57 item tersebut tidak 

semuanya valid, sedangkan item yang tidak valid adalah item No: 18, 22, 25, dan 

31. Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid harus dibuktikan dengan 

perhitungan. Untuk mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada Item-Total 

Correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item 

(nilai rhitung) dibandingkan dengan nilai rtabel. Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai 

rtabel atau nilai rhitung > nilai rtabel, maka item tersebut adalah valid. Contoh korelasi 

item No.1 = 0,709, item No.2 = 0,873 dan seterusnya sampai item No.57 = 0,554. 

Item yang tidak valid selanjutnya tidak digunakan dalam penelitian (drop).  

 

 

Tabel 3.9 

Uji Reliabilitas Item Kompetensi Kepala Sekolah (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.969 57 

 

Pengujian reliabilitas terlihat nilai Cronbach's Alpha = 0,969. Hasil uji 

coba reliabilitas menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen variabel 

kompetensi kepala sekolah (X1) berada dalam peringkat yang sangat tinggi. 

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa angket kompetensi kepala sekolah (X1) 

tersebut adalah reliabel. 

2. Kecerdasan Emosional Dalam Berinteraksi Sosial (X2) 
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Berdasarkan hasil uji coba instrument penelitian untuk variabel kecerdasan 

emosional dalam berinteraksi sosial (X2) diperoleh kesimpulan bahwa dari 40 item 

tersebut tidak semuanya valid, item tidak valid adalah item No: 11 dan 27. Dalam 

analisis ini apabila item dikatakan valid dan reliabel harus dibutkikan dengan 

perhitungan. Untuk mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada Item-Total 

Correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai 

rhitung) dibandingkan dengan nilai rtabel. Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel atau 

nilai rhitung > nilai rtabel, maka item tersebut adalah valid. 

  

 

 

Tabel 3.10 

Uji Reliabilitas Item Kecerdasan Emosional Kepala Sekolah (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.963 40 

 

Pengujian reliabilitas kita lihat nilai Cronbach's Alpha = 0,963. Hasil Uji 

coba reliabilitas menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen variabel 

kecerdasan emosional kepala sekolah (X2) berada dalam peringkat yang sangat 

tinggi. 

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa angket kecerdasan emosional 

dalam berinteraksi sosial (X3) tersebut adalah reliabel. 
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3. Kepemimpinan Entrepreneur Kepala Sekolah (X3) 

Berdasarkan hasil uji coba instrument penelitian untuk variabel 

kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah (X3) diperoleh kesimpulan bahwa dari 

62 item tersebut terdapat 7 item tidak valid yaitu item No: 6; 8; 12; 16; 20; 54; 59. 

Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid dibuktikan dengan perhitungan. 

Untuk mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada Item-Total Correlation 

yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai rhitung) 

dibandingkan dengan nilai rtabel. Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel atau 

nilai rhitung > nilai rtabel, maka item tersebut adalah valid.  

 

 

 

Tabel 3.11 

Uji Reliabilitas Item Kepemimpinan Entrepreneur Kepala Sekolah (X3) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.964 62 

 

Pengujian reliabilitas kita lihat nilai Cronbach's Alpha = 0,964. Hasil uji 

coba reliabilitas menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen variabel 

kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah (X3) berada dalam peringkat yang 

sangat tinggi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa angket kepemimpinan 

entrepreneur kepala sekolah (X3) tersebut adalah reliabel. 

4. Budaya Organisasi (Y) 
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Berdasarkan hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel budaya 

organisasi (Y) diperoleh kesimpulan bahwa dari 54 item terdapat tiga item yang 

dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 15; 26; 42. Dalam analisis ini apabila 

item dikatakan valid dan reliabel harus dibuktikan dengan perhitungan. Untuk 

mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada Item-Total Correlation yang 

merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai rhitung) 

dibandingkan dengan nilai rtabel. Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, atau 

nilai rhitung > nilai rtabel, maka item tersebut adalah valid.  

 

 

 

Tabel 3.12 

Uji Reliabilitas Item Budaya Organisasi (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.956 54 

 

Pengujian reliabilitas kita lihat nilai Cronbach's Alpha = 0,956. Hasil uji 

coba reliabilitas menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen variabel 

budaya organisasi (Y) berada dalam peringkat yang sangat tinggi.  Dengan 

demikian bisa disimpulkan bahwa angket budaya organisasi (Y) tersebut adalah 

reliabel. 

5. Mutu Kinerja Kepala Sekolah (Z) 
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Berdasarkan hasil uji coba instrument penelitian untuk variabel mutu 

kinerja kepala sekolah (Z) diperoleh kesimpulan bahwa dari 52 item tersebut item 

yang dinyatakan tidak valid No: 3; 5; 10. Dalam analisis ini apabila item 

dikatakan valid dan reliabel harus dibutkikan dengan perhitungan. Untuk 

mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada Item-Total Correlation yang 

merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai rhitung) 

dibandingkan dengan nilai rtabel. Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel atau 

nilai rhitung > nilai rtabel, maka item tersebut adalah valid.  

Tabel 3.13 

Uji Reliabilitas Item Mutu Kinerja Kepala Sekolah (Z) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.944 52 

 

Pengujian reliabilitas kita lihat nilai Cronbach's Alpha = 0,944. Hasil uji coba 

reliabilitas menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen variabel Mutu kinerja 

kepala sekolah (Z) berada dalam peringkat yang sangat tinggi.  Dengan demikian 

bisa disimpulkan bahwa angket mutu kinerja kepala sekolah (Z) tersebut adalah 

reliabel. 

 

H. Hasil Uji Normalitas dan Uji Linieritas Data 

Prosedur dalam pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) menyeleksi data agar dapat diolah lebih lanjut, yaitu dengan 
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memeriksa jawaban responden sesuai dengan kirteria yang telah ditetapkan; (2) 

menentukan bobot nilai untuk setiap kemungkinan jawaban pada setiap item variabel 

penelitian dengan menggunakan skala penilaian yang telah ditentukan, kemudian 

menentukan skornya; (3) melakukan analisis secara deskriptif, untuk mengetahui 

kecenderungan data. Dari analisis ini dapat diketahui rata-rata, median, standar 

deviasi dan varians data dari masing-masing variabel; (4) melakukan uji persyaratan 

analisis karena kita menggunakan analisis parametrik. Sebelum melakukan analisis 

data statistic parametrik (teknik korelasi, regresi dan path analysis) harus memenuhi 

persyaratan uji analisis yang akan digunakan. Analisis regresi atau korelasi 

mempunyai persyaratan analisis yaitu (1) data berbentuk interval dan ratio; (2) data 

dipilih secara random (acak); (3) sebaran data berdistribusi normal; (4) data linier; (5) 

setiap data yang dikorelasikan mempunyai pasangan yang sama. Untuk 

menganalisisnya data yang sudah ditabulasi terlebih dahulu diuji, apakah data 

tersebut memiliki persyaratan tersebut dengan menguji persyaratan analisis, yaitu (1) 

uji normalitas (2) uji linieritas  dan (3) uji homogenitas (Riduwan, 2007:184).  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas, dilakukan guna mengetahui kenormalan distribusi data dalam 

penelitian ini menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan langkah-langkah uji Liliefors, 

dengan bantuan microsoft Excel, diperoleh hasil uji normalitas sebagaimana 

dikemukakan berikut ini. Pada variabel kompetensi kepala sekolah (X1), diperoleh 

nilai hitung D = 0.0428, dan nilai tabel D pada  = 0.05 sebesar D(80, 0.95) = 0.0601. 
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Dengan demikian nilai hitung D < nilai tabel D.  Hasil ini menunjukkan data variabel 

kompetensi kepala sekolah (X1) dinyatakan berdistribusi normal. 

Variabel kecerdasan emosional kepala sekolah (X2), diperoleh nilai hitung D 

= 0.0544, dan nilai tabel D pada  = 0.05 sebesar D(80, 0.95) = 0.0601. Dengan 

demikian nilai hitung D < nilai tabel D. Hal ini menunjukkan data variabel 

kecerdasan emosional kepala sekolah (X2) dinyatakan berdistribusi normal. 

Variabel kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah, diperoleh nilai hitung D 

= 0.0544, dan nilai tabel D pada  = 0.05 adalah D(80, 0.95) = 0.0601. Dengan demikian 

nilai hitung D < nilai tabel D. Hasill ini menunjukkan data variabel kepemimpinan 

entrepreneur kepala sekolah (X3) dinyatakan berdistribusi normal. 

Variabel budaya organisasi, diperoleh nilai hitung D = 0.0582, dan nilai tabel 

D pada  = 0.05 adalah D(80, 0.95) = 0.0601. Dengan demikian nilai hitung D < nilai 

tabel D. Hasil ini menunjukkan data variabel budaya organisasi (Y) dinyatakan 

berdistribusi normal.  

Variabel mutu kinerja kepala sekolah, diperoleh nilai hitung D = 0.0599, dan 

nilai tabel D pada  = 0.05 adalah D(80, 0.95) = 0.0601. Dengan demikian nilai hitung 

D < nilai tabel D. Hasil ini menunjukkan data variabel Mutu kinerja kepala sekolah 

(Z) dinyatakan berdistribusi normal.  

Tabel berikut menampilkan rekapitulasi hasil uji normalitas data setiap 

variabel penelitian. 

Tabel 3.14 

Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Data 
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No. Variabel D Hitung 
D Tabel 

( = 0.05) 
Kesimpulan 

1.  Kopetensi Kepala sekolah 0.0428 0.0601 Normal 

2.  
Kecerdasan emosional kepala 

sekolah 
0.0544 

0.0601 Normal 

3.  
Kepemimpinan entrepreneur 
kepala sekolah 

0.0507 
0.0601 Normal 

4.  Budaya Organisasi 0.0582 0.0601 Normal 

5.  Mutu kinerja kepala sekolah  0.0599 0.0601 Normal 

    Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data pada masing-masing 

variabel dalam penelitian tersebut berdistribusi normal. Hasil ini memberikan makna 

bahwa pengolahan data memungkinkan untuk dilanjutkan dengan menggunakan 

statistik parametrik. 

2. Uji Linieritas  

Uji linieritas, dilakukan guna mengetahui hubungan antara variabel terikat 

dengan masing-masing variabel bebas bersifat linier. Uji linieritas dilakukan dengan 

menggunakan uji kelinieran regresi. Berdasarkan langkah-langkah uji kelinieran 

regresi tersebut dengan bantuan Microsoft Excel, diperoleh hasil uji linieritas 

sebagaimana dikemukakan berikut ini. 

Pengujian linieritas data mutu kinerja kepala sekolah (Z) atas kompetensi 

kepala sekolah (X1), diperoleh F hitung sebesar 1.412. Nilai Ftabel pada taraf 

signifikansi 95% atau  5% dan db TC = k – 2 dan db E = n – k adalah: F(1-0.005)(51,164) 

= 1.4252. Dengan demikian nilai hitung F < nilai tabel F. Hasil ini menunjukkan data 

variabel Y atas X1 berpola linier. 

Pengujian linieritas data mutu kinerja kepala sekolah (Z) atas kecerdasan 

emosional kepala sekolah (X2), diperoleh F hitung sebesar 1.481. Nilai Ftabel pada 
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taraf signifikansi 95% atau  = 5% dan db TC = k – 2 dan db E = n – k adalah: F(1-

0.005)(27,188) = 1.5452. Dengan demikian nilai hitung F < nilai tabel F. Hasil ini 

menunjukkan data variabel Y atas X2 berpola linier. 

Pengujian linieritas data mutu kinerja kepala sekolah (Z) atas kepemimpinan 

entrepreneur kepala sekolah (X3), diperoleh F hitung sebesar 1,303. Nilai Ftabel pada 

taraf signifikansi 95% atau  = 5% dan db TC = k – 2 dan db E = n – k adalah: F(1-

0.005)(51.164) = 1.4252. Dengan demikian nilai hitung F < nilai tabel F. Hasil ini 

menunjukkan data variabel Y atas X3 berpola linier.  

Pengujian linieritas data mutu kinerja kepala sekolah (Z) atas budaya sekolah 

(Y), diperoleh F hitung sebesar 0,574. Nilai Ftabel pada taraf signifikansi 95% atau  = 

5% dan db TC = k – 2 dan db E = n – k adalah: F(1-0.005)(51.164) = 1.4252. Dengan 

demikian nilai hitung F < nilai tabel F. Hasil ini menunjukkan data variabel Z atas Y 

berpola linier. 

Pengujian linieritas data kompetensi kepala sekolah (X1) atas kecerdasan 

emosional kepala sekolah (X2), diperoleh F hitung sebesar 1.3620. Nilai Ftabel pada 

taraf signifikansi 95% atau  = 5% dan db TC = k – 2 dan db E = n – k adalah: F(1-

0.005)(27,188) = 1.5452. Dengan demikian nilai hitung F < nilai tabel F. Hasil ini 

menunjukkan data variabel  X1 atas X2 berpola linier. 

Pengujian linieritas data kompetensi kepala sekolah (X1) atas kepemimpinan 

entrepreneur kepala sekolah (X3), diperoleh F hitung sebesar 0.6302. Nilai Ftabel pada 

taraf signifikansi 95% atau  = 5% dan db TC = k – 2 dan db E = n – k adalah: F(1-



 
209 

 

Bambang Supriyadi, 2012 
Pengaruh Kompetensi, Kecerdasan Emosional, Kepemimpinan Entrepreneur Dan Budaya Sekolah 
Terhadap Mutu Kinerja Kepala Sekolah Pada Sma Di Kabupaten Bogor 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

0.005)(51,164) = 1.4252. Dengan demikian nilai hitung F < nilai tabel F. Hasil ini 

menunjukkan data variabel  X1 atas X3 berpola linier. 

Pengujian linieritas data kompetensi kepala sekolah (X1) atas budaya 

organisasi (Y), diperoleh F hitung sebesar 1.2282. Nilai Ftabel pada taraf signifikansi 

95% atau  = 5% dan db TC = k – 2 dan db E = n – k adalah: F(1-0.005)(37,178) = 1.4780. 

Dengan demikian nilai hitung F < nilai tabel F. Hasil ini menunjukkan data variabel 

X1 atas Y berpola linier. 

Tabel berikut menampilkan  rekapitulasi hasil uji linieritas data setiap 

variabel penelitian. 
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Tabel 3.15 

Rekapitulasi Hasil Uji Linieritas Data 

N

o. 
Liniertias F Hitung 

F Tabel 

( = 0.05) 
Kesimpulan 

1.  Z atas X1 1.412 1.425 Linier 

2.  Z atas X2 1.481 1.545 Linier 

3.  Z atas X3 1,303 1.425 Linier 

4.  Z atas Y 0,574 1.425 Linier 

5.  X1 atas X2 1.362 1.545 Linier 

6.  X1 atas X3 0.630 1.425 Linier 

7.  X1 atas Y 1.228 1.478 Linier 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data pada variabel terikat 

mempunyai linieritas dengan data pada masing-masing variabel atas. Hasil ini 

memberikan makna bahwa pengolahan data memungkinkan dilanjutkan dengan 

menggunakan statistik parametrik. 

3. Uji Homogenitas 

Pada variabel kompetensi kepala sekolah (X1), diperoleh nilai hitung 
2

 

hitung sebesar 0.3292. Pada  = 0.05 dan db = n – 2 = 19, nilai tabel 
2
 = 30.1435. 

Dengan demikian nilai hitung 
2
 < dari nilai tabel 

2
. Hasil ini menunjukkan bahwa 

skor-skor pada variabel X1 memiliki varians yang homogen. 

Pada variabel kecerdasan emosional kepala sekolah  (X2), diperoleh nilai 

hitung 
2

 hitung sebesar 0.7818. Pada  = 0.05 dan db = n – 2 = 12, nilai tabel 
2
 = 

21.0261. Dengan demikian nilai hitung 
2
 < dari nilai tabel 

2
. Hasil ini 

menunjukkan bahwa skor-skor pada variabel X2 memiliki varians yang homogen. 

Pada variabel kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah (X3), diperoleh nilai 

hitung 
2

 hitung sebesar 17.2818. Pada  = 0.05 dan db = n – 2 = 29, nilai tabel 
2
 = 
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42.5570. Dengan demikian nilai hitung 
2
 < dari nilai tabel 

2
. Hasil ini 

menunjukkan bahwa skor-skor pada variabel X3 memiliki varians yang homogen. 

Pada variabel budaya organisasi (Y), diperoleh nilai hitung 
2

 hitung sebesar 

4.7523. Pada  = 0.05 dan db = n – 2 = 13, nilai tabel 
2
 = 22.3620. Dengan 

demikian nilai hitung 
2
 < dari nilai tabel 

2
. Hasil ini menunjukkan bahwa skor-skor 

pada variabel Y memiliki varians yang homogen. 

Pada variabel mutu kinerja kepala sekolah (Z), diperoleh nilai hitung 
2

 

hitung sebesar 3.1123. Pada  = 0.05 dan db = n – 2 = 24, nilai tabel 
2
 = 36.4150. 

Dengan demikian nilai hitung 
2
 < dari nilai tabel 

2
. Hasil ini menunjukkan bahwa 

skor-skor pada variabel Y memiliki varians yang homogen. 

Tabel berikut menampilkan rekapitulasi hasil uji homogenitas data setiap 

masing-masing pasangan variabel penelitian. 

Tabel 3.16 

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas Data 

 
N

o. 
Variabel 2

hitung 

2
 Tabel 

( = 0.05) 
Kesimpulan 

1.  X1 0.3292 30.1435 Homogen  

2.  X2 8.7818 21.0261 Homogen 

3.  X3 17.2818 42.5570 Homogen 

4.  Y 4.7523 22.3620 Homogen 

5.  Z 3.1123 36.4150 Homogen 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Hasil ini menunjukkan bahwa skor-skor  pada variabel terikat dengan skor-

skor pada variabel-variabel bebas memiliki varians yang homogen. Dengan kata lain 

skor-skor variabel terikat, yaitu kompetensi kepala sekolah, kecerdasan emosional 
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kepala sekolah, kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah, budaya organisasi dan 

mutu kinerja kepala sekolah merupakan variabel yang homogen.  

 

I.   Hipotesis Statistik 

Berdasarkan pengajuan hipotesis, hipotesis statistik sebagai berikut: 

Hipotesis 1  HO : ρZX1 = 0 

   H1  : ρZX1  > 0 

Hipotesis 2  HO : ρZX2 = 0 

   H1  : ρZX2  > 0 

Hipotesis 3  HO : ρZX3 = 0 

   H1  : ρZX3  > 0 

Hipotesis 4  HO : ρzX3X2X1 = 0 

   H1  : ρz X3X2X1 > 0 

Hipotesis 5  HO  : ρYX1  = 0 

   H1 : ρYX1  > 0 

Hipotesis 6  HO : ρYX2  = 0 

   H1  : ρYX2  > 0 

Hipotesis 7  HO  : ρYX3  = 0 

   H1  : ρYX3  > 0 

Hiρotesis 8  HO : ρyX3X2X1 = 0 

   H1  : ρy X3X2X1 > 0 

Hipotesis 9  HO  : ρZY = 0 

   H1 : ρZY  > 0 

Hipotesis 10  HO : ρzyX3X2X1 = 0 

   H1  : ρz yX3X2X1 > 0 

 

Keterangan : 

Ho  = Hipotesis nol 

H1  = Hipotesis Penelitian  

ρYX1 = Koefisien pengaruh (X1) terhadap (Y) 

ρYX2 = Koefisien pengaruh (X2) terhadap (Y) 

ρYX3  = Koefisien pengaruh  (X3) terhadap (Y) 

ρyX3X2X1  = Koefisien pengaruh  (X1), (X2), (X3) secara silmutan terhadap (Y) 

ρYX1 = Koefisien pengaruh (X1) terhadap (Y) 
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ρYX2 = Koefisien pengaruh (X2) terhadap (Y) 

ρYX3  = Koefisien pengaruh  (X3) terhadap (Y) 

ρYX3X2X1  = Koefisien pengaruh  (X1), (X2), (X3) secara silmutan terhadap (Z) 

ρZY = Koefisien pengaruh  (Y) terhadap (Z) 

ρzyX3X2X1 =Koefisien pengaruh (X1), (X2), (X3),(Z) secara silmutan terhadap(Z)  
 

 


