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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan dan menyusun data serta analisis dan interpretasi mengenai data yang 

diteliti. Surakhmad (1992: 131) mengemukakan: metode merupakan cara utama yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa 

dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama itu dipergunakan 

setelah penyelidik memperhitungkan kewajarannya dan tujuan penyelidikan serta 

situasi penyelidikan. 

         Untuk keperluan penelitian mengenai Kontribusi Kinerja Kepemimpinan  

Sekolah dan Kinerja Mengajar Guru Terhadap Keefektifan sekolah pada SMAN Se-

Kabupaten Deli Serdang  yang dikategorikan berdasarkan pada status sekolah negeri, 

maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini 

dengan maksud ingin mendapatkan gambaran informasi yang komprehensif 

mengenai variabel penelitian yang terjadi saat ini. Adapun pendekatan kuantitatif 

digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

kontribusi mengenai variabel penelitian khususnya vaniabel ��, �� dan Y. 

Metode deskriptif adalah suatu  metode peneliltian yang dipergunakan untuk 

memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 
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Lebih lanjut Surakhmad (1985: 140) mengemukakan beberapa ciri metode deskriptif 

yaitu memuaskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula 

disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis karena itu, metode ini sering disebut 

dengan metode analitik. 

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan berbagai asumsi 

mengenai hal-hal yang terjadi di sekolah mengenai pengaruh kinerja  kepemimpinan 

sekolah , kinerja mengajar guru dan Keefektifan Sekolah. Peneliti berasumsi bahwa 

hal itu dapat diklasifikasi, diketahui hubungan sebab akibatnya,  

B.   Populasi dan Sampel  

1. populasi 

Populasi dalam penelitian  ini adalah seluruh guru SMA Se-Kabupaten Deli 

Serdang. Penyebarannya seperti terlihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 
Populasi penelitian 

SMA Negeri Se- Kabupaten Deli Serdang  
 

No Nama Sekolah Kecamatan 
Jumlah 

Guru 

1 SMA  Negeri  I   Lubuk Pakam Lubuk Pakam 30 
2 SMA  Negeri  II  Lubuk Pakam Lubuk Pakam 34 
3 SMA  Negeri  Percut  Percut 24 
4 SMA  Negeri Batang Kuis Batang Kuis 26 
5 SMA Negeri  I Galang Galang 25 
6 SMA Negeri Deli Tua  Deli Tua 27 
7 SMA Negeri  Tanjung Morawa Tanjung Morawa 30 
8 SMA Negeri Hamparan Perak Hamparan Perak 21 
9 SMA Negeri Sunggal Sunggal 24 
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10 SMA Negeri Sibolangit Sibolangit 20 
11 SMA Negeri Namo Rambe Namo Rambe 22 
12 SMA Negeri Labuhan Deli Labuhan 25 
13 SMA Negeri  Bangun Purba Bangun Purba 27 
14 SMA Negeri Pancur Batu Pancur Batu 21 
15 SMA Negeri Gunung Meriah Gunung Meriah 19 

  jumlah 375 
 

2.Sampel  

 Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Teknik Simple Random Sampling yaitu cara pengambilan 

sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan Strata 

atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Akdon (2008:100). 

Pengambilan sampel dalam suatu penelitian dilakukan sedemikian rupa, 

sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh dan 

bersifat representative, artinya dapat mewakili karakteristik dari populasi penelitian 

secara keseluruhan, dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana 

dikemukakan oleh Winarno Surakhmad (1995:93) bahwa : 

     Karena tidak memungkinkan penyelidikan selalu langsung menyelidiki 
setiap populasi, maka seringkali penyelidik terpaksa menggunakan 
sebagian saja dari populasi, yakni sebuah sampel yang dapat dipandang 
representative terhadap populasi itu, karena itulah maka penarikan atau 
pembuatan sampel (yakni penarikan sebagaian dari populasi untuk 
mewakili seluruh populasi) adalah penting. 

 
Dalam menentukan jumlah sampel, Riduwan dan Akdon (2005)  menyatakan 

bahwa ”...apabila jumlah subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, 
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sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya 

besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih”.  

Memperhatikan penjelasan di atas, karena jumlah populasi dalam penelitian 

lebih dari 100 orang, yaitu 375 orang .Maka teknik pengambilan sampel 

menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin sebagaimana dikutip oleh 

Riduwan dan Akdon (2007 : 254),  yaitu: 

1. 2 +
=

dN

N
n  

 Keterangan: 

n  adalah jumlah sampel,  N adalah populasi, dan d2 adalah presisi (untuk 

kehati-hatian, dalam penelitian ini presisi ditetapkan 10%). 

Berdasarkan rumus tersebut pada penelitian ini diperoleh sampel guru , sebagai 

berikut: 

( ) ( )( ) 7995,78
75,4

375

101,0.375

375

11,0.375

375

1. 22
≈==

+
=

+
=

+
=

dN

N
n

 
 

Dari jumlah sampel = 79 responden tersebut kemudian ditentukan jumlah 

masing-masing sampel menurut jumlah guru yang berada di masing-masing sekolah 

dengan menggunakan Teknik proportionate random sampling dengan rumus:  

n
N

Ni
ni .=     

Dimana : 

ni = Jumlah sampel menurut stratum 

n = Jumlah sampel seluruhnya 
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Ni = Jumlah populasi menurut stratum 

N = Jumlah populasi seluruhnya 

(Riduwan dan Akdon, 2007:254) 

Selanjutnya dari15 sekolah tersebut  diperoleh sampel yang mewakili. Dapat dilihat 

pada  Tabel  sebagai berikut: 

Table 3.2 
Daftar Jumlah guru dan nama  sampel sekolah  

SMA Negeri Se- Kabupaten Deli Serdang  
 

 

No Nama Sekolah Kecamatan 
Jumlah 
Sampel 

1 SMA  Negeri  I Lubuk  Pakam Lubuk pakam  7  

2 SMA  Negeri  II  Lubuk Pakam Lubuk pakam  8  

3 SMA  Negeri  Percut Percut  5  

4 SMA  Negeri  Bt Kuis Batang kuis  6  

5 SMA  Negeri  Galang Galang  6  

6 SMA  Negeri  Deli Tua  Deli tua  6  

7 SMA  Negeri  Tg Morawa Tg morawa  6  

8 SMA  Negeri  Hamparan Perak  Hamparan perak  6  

9 SMA  Negeri  Sunggal Sunggal  5  

10 SMA  Negeri  Sibolangit Sibolangit  4  

11 SMA  Negeri  Namo Rambe Namo rambe  4  

12 SMA  Negeri  Labuhan Deli Labuhan deli  4  

13 SMA  Negeri  Bangun Purba Bangun purba  4  

14 SMA  Negeri  Pancur Batu Pancur batu  4  

15 SMA  Negeri  Gunung Meriah Gunung meriah 4  

jumlah 79  

    

 

C.   Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan sebagai cara dan alat yang 

digunakan dalam mengumpulkan informasi atau keterangan mengenai subjek 
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penelitian. Hal ini, seperti dikemukakan Subino, (1982: 162) bahwa yang dimaksud 

dengan teknik-teknik pengumpulan data disini adalah cara-cara yang ditempuh dan 

alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. 

Adapun langkah-langkah proses pengumpulan data ini meliputi: 

1. Pengumpulan data,  

Yaitu mengecek jawaban responden yang dituangkan dalam angket; 

Pengumpulan data atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

atau kuesioner. Sanafiyah Faisal (1981: 2) mengemukakan bahwa  

“kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data melalui daftar 

pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau 

keterangan dari sumber data yang berupa orang atau responden”. 

2. Penyusunan alat pengumpul data 

Untuk memudahkan alat pengumpul data, dalam hal penyusunan angket, 

peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Menetapkan indikator-indikator dan setiap variabel penelitian yang dianggap 

penting untuk dipertanyakan kepada responden berdasarkan pada teori-teori yang 

telah diuraikan. 

b. Membuat kisi-kisi butir item berdasarkan variabel penelitian 

c. Menyusun pertanyaan-pertanyaan yang disertai alternatif jawaban yang akan 

dipilih responden berdasarkan indikator variabel yang telah ditentukan dalam kisi-

kisi item. 
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d. Menetapkan kriteria penskoran untuk setiap alternatif jawaban setiap item pada 

setiap variabel dengan menggunakan skor penilaian yang berkisar dari 4 sampai 1 

dengan perincian pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 
Kriteria penskoran alternative jawaban untuk setiap item 

 
Alternatif Jawaban Skor Pertanyaan 

SL (Selalu) 5 
SR (Sering) 4 

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

TP (Tidak pernah) 1 
 

3. Uji coba instrumen pengumpulan data  

Ukuran memadai atau tidaknya instrumen pengumpul data, minimal dilihat 

dan dua syarat yaitu syarat validitas atau kesahihan dan syarat reliabilitas atau 

keajegan. Dalam pelaksanaan uji coba, penulis melaksanakannya terhadap sejumlah 

subjek yang bukan merupakan sampel penelitian akan tetapi mempunyai karakteristik 

yang sama dengan subjek yang akan dijadikan sampel penelitian. 

Setelah data untuk uji coba angket terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis 

statistik dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Angket dianggap 

valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dan angket dianggap reliabel apabila 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.  
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Dengan diketahui keterjaminan validitas dan reliabilitas alat pengumpul data, 

maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi atau memiliki validitas dan reliabilitas 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 

a. Uji Validitas Instrumen 

       “Untuk menguji validitas konstruksi, maka dapat digunakan pendapat  dari 

ahli (judgement experts)”. Para ahli diminta untuk memberikan koreksi terhadap 

konstruksi instrument yang telah disusun peneliti. 

  Validitas instrumen dalam penelitian ini diawali dengan validitas susunan 

(construct validity) dan validitas isi (content validity). Untuk menguji validitas 

konstrak dan validitas isi, dapat digunakan pendapat dari ahli (judment experts). 

Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang isi dan aspek-aspek yang 

akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan para ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang 

instrumen yang telah disusun. Mungkin para ahli akan memberi keputusan: 

instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin 

dirombak total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal tiga orang dan 

umumnya mereka yang telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti 

(Sugiyono, 2008:177) 

  Setelah pengujian validitas konstrak dan validitas isi dari ahli dan 

berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji 

coba instrumen di lapangan, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item 
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instrumen dalam suatu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor 

total, dengan menggunakan rumus  

Pearson Product Moment:  

 

 

 

Keterangan : 

r xy    =  Besarnya koefisien korelasi 

n        =  jumlah responden 

X       =  skor variabel X 

Y       =  skor variabel Y        

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus : 

 

 

(Sugiyono, 2008:259) 

Kemudian nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan derajat 

kebebasan, dk = n-2 dan derajat kesalahan 5%, dengan ketentuan: 

Ha : instrumen soal valid. 

Ho : instrumen soal tidak valid 

α  = 0,05 atau 5% 

Ha diterima bila  r(hitung) > r(tabel) 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=

21

2

r

nr
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Jika instrument itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

korelasinya (r) Untuk dapat memberikan penafsiran besar-kecil  koefisien korelasi 

yang ditentukan tersebut, maka berpedoman pada interpretasi koefisien korelasi 

menurut Akdon (2005:188), sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
Interval Koefisien Korelasi Nilai r 

 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 
0,60 – 0,799 
0,40 – 0,599 
0,20 – 0,399 
0,00 – 0,199 

Sangat kuat 
Kuat 
Cukup kuat 
Rendah 
Sangat rendah 

 
Uji coba untuk menentukan validitas item dan reliabilitas ketiga variabel 

dilakukan sebanyak satu  kali  pada responden  20 guru. Dengan menggunakan dk = 

jumlah option – 1, dan tingkat kepercayaan 0,05 secara lengkap terdapat pada 

lampiran 3 Rangkuman hasil analisis validitas tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Instrumen kepemimpinan kepala sekolah 

Jumlah butir soal            : 30 soal 

Taraf signifikansi     : 0,05 

Hasil analisis : pada uji coba  semua item pernyataan valid 

(lampiran 3.1) 

Keputusan   : sebanyak 30 butir soal yang dipakai untuk 

mengumpulkan data kepemimpinan kepala 

sekolah   



114 
 

 
 

 

b) Instrument kinerja guru 

Jumlah butir soal            : 30 soal 

Taraf signifikansi     : 0,05 

Hasil analisis : pada uji coba  semua item pernyataan valid 

(lampiran 3.2) 

Keputusan   : sebanyak 30 butir soal yang dipakai untuk 

mengumpulkan data kinerja guru  

 

c) Instrument keefektifan sekolah 

Jumlah butir soal            : 36 soal 

Taraf signifikansi     : 0,05 

Hasil analisis : pada uji coba    terdapat 2  butir soal tidak yaitu 

nonor 21 dan 30. (lampiran 3.3) 

Keputusan   : 2 butir soal yang tidak valid  yaitu no 21 dan 30 

pernyataan yang tidak valid ini tidak  didrop 

(dibuang) akan tetapi  dipertimbangkan untuk 

direvisi dan dijadikan instrument penelitian,  

Karena kedua pernyataan tersebut essensial. 
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Tabel 3.5 
Hasil Pengujian Validitas Variabel  

Kinerja  Kepemimpinan  Sekolah (X1) 
 

Isntrumen r hirung  t hitung  ttabel Keputusan 
Item 1 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 2 0.72 4.402 2.101 Valid 
Item 3 0.65 3.629 2.101 Valid 
Item 4 0.6 3.182 2.101 Valid 
Item 5 0.51 2.515 2.101 Valid 
Item 6 0.57 2.943 2.101 Valid 
Item 7 0.58 3.021 2.101 Valid 
Item 8 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 9 0.57 2.943 2.101 Valid 
Item 10 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 11 0.66 3.727 2.101 Valid 
Item 12 0.55 2.794 2.101 Valid 
Item 13 0.66 3.727 2.101 Valid 
Item 14 0.63 3.442 2.101 Valid 
Item 15 0.65 3.629 2.101 Valid 
Item 16 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 17 0.49 2.385 2.101 Valid 
Item 18 0.63 3.442 2.101 Valid 
Item 19 0.51 2.515 2.101 Valid 
Item 20 0.73 4.532 2.101 Valid 
Item 21 0.64 3.534 2.101 Valid 
Item 22 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 23 0.69 4.044 2.101 Valid 
Item 24 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 25 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 26 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 27 0.6 3.182 2.101 Valid 
Item 28 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 29 0.69 4.044 2.101 Valid 
Item 30 0.78 5.288 2.101 Valid 

         Sumber lampiran 
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Tabel 3.6 
Hasil Pengujian Validitas Variabel  

 Kinerja mengajar Guru (X2) 
Isntrumen r hirung  t hitung  ttabel Keputusan 
Item 1 0.64 3.534 2.101 Valid 
Item 2 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 3 0.69 4.044 2.101 Valid 
Item 4 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 5 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 6 0.64 3.534 2.101 Valid 
Item 7 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 8 0.69 4.044 2.101 Valid 
Item 9 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 10 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 11 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 12 0.49 2.385 2.101 Valid 
Item 13 0.63 3.442 2.101 Valid 
Item 14 0.51 2.515 2.101 Valid 
Item 15 0.73 4.532 2.101 Valid 
Item 16 0.57 2.943 2.101 Valid 
Item 17 0.58 3.021 2.101 Valid 
Item 18 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 19 0.57 2.943 2.101 Valid 
Item 20 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 21 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 22 0.6 3.182 2.101 Valid 
Item 23 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 24 0.69 4.044 2.101 Valid 
Item 25 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 26 0.66 3.727 2.101 Valid 
Item 27 0.55 2.794 2.101 Valid 
Item 28 0.66 3.727 2.101 Valid 
Item 29 0.63 3.442 2.101 Valid 
Item 30 0.65 3.629 2.101 Valid 

         Sumber lampiran 
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Tabel 3.7 
Hasil Pengujian Validitas Variabel  

 Kefektifan sekolah (Y) 
Isntrumen r hirung  t hitung  ttabel Keputusan 
Item 1 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 2 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 3 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 4 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 5 0.64 3.534 2.101 Valid 
Item 6 0.49 2.385 2.101 Valid 
Item 7 0.63 3.442 2.101 Valid 
Item 8 0.51 2.515 2.101 Valid 
Item 9 0.73 4.532 2.101 Valid 
Item 10 0.64 3.534 2.101 Valid 
Item 11 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 12 0.69 4.044 2.101 Valid 
Item 13 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 14 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 15 0.78 5.288 2.101  Valid 
Item 16 0.64 3.534 2.101 Valid 
Item 17 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 18 0.69 4.044 2.101 Valid 
Item 19 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 20 0.51 2.515 2.101 Valid 
Item 21 0.24 1.049 2.101 Tidak Valid 
Item 22 0.55 2.794 2.101 Valid 
Item 23 0.65 3.629 2.101 Valid 
Item 24 0.63 3.442 2.101 Valid 
Item 25 0.65 3.629 2.101 Valid 
Item 26 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 27 0.6 3.182 2.101 Valid 
Item 28 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 29 0.57 2.943 2.101 Valid 
Item 30 0.12 0.513 2.101 Tidak Valid 
Item 31 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 32 0.69 4.044 2.101 Valid 
Item 33 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 34 0.67 3.829 2.101 Valid 
Item 35 0.78 5.288 2.101 Valid 
Item 36 0.64 3.534 2.101 Valid 

           Sumber lampiran 
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1.Uji Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun 

internal. Secara eksternal dapat dilakukan dengan test-retestb (stability), equivalent, 

dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu 

(Sugiyono, 2005:273). 

  Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan Teknik 

Belah Dua (split half) yang dianalis dengan rumus Spearmen Brown. Untuk 

keperluan itu, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok instrumen nomor ganjil dan kelompok instrumen nomor genap. 

Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan kelompok genap dicari korelasinya 

dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment: 

 

 

Kemudian hasil korelasi tersebut dimasukkan dalam rumus Spearman Brown: 

b

b
i r

r
r

+
=

1

.2
 

(Sugiyono, 2008:190)  

Untuk mengetahui koefisien korelasinya signifikan atau tidak digunakan distribusi 

(Tabel r) untuk α = 0,05 atau α = 0,01 dengan derajat kebebasan (dk = n-2), kemudian 

membuat keputusan membandingkan r hitung dengan r tabel. Adapun kaidah 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN
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keputusan  : Jika r hitung > r tabel berarti reliabel dan r hitung < r tabel berati tidak 

reliabel. 

  Untuk mempermudah pengolahan data  menggunakan sofware SPSS version 

17.0 for windows  , yaitu suatu konstruk variable dikatakan baik jika memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > dari 0,70. Dari hasil pengolahan dengan  SPSS Ver. 17.0  untuk 

uji coba yang terlihat pada tabel sebagai Cronbach’s Alpha  lebih dari 0,70 baik 

untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah, variable kinerja guru maupun 

keefektifan sekolah. Nilai-nilai Cronbach’s Alpha  untuk  variabel kepemimpinan 

kepala sekolah  terdapat pada tabel 3.8 dan variabel kinerja guru terdapat pada tabel 

3.9 dan variable kefektifan sekolah terdapat pada table 3.10 ketiga tabel tersebut 

sebagai berikut:    

Tabel 3.8 
Statistik Reliablitas 

Variable Kinerja Kepemimpinan sekolah (X1 ) 
 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.945 .948 30 

                               Sumber lampiran 
  

 
Tabel 3.9 

Statistik Reliabilitas  
Variable Kinerja mengajar Guru (X2) 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.949 .951 30 

                                 Sumber lampiran 
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Tabel 3.10 
Statistik Reliablitas 

Variable Keefektifan sekolah 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.957 .958 34 

                                   Sumber lampiran 
 

Pada tabel terlihat bahwa Cronbach’s alpha lebih dari 0,945, lebih dari 0,949 

dan lebih dari 0,960 dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa konstruk pernyataan 

dalam angket yang merupakan dimensi variabel kepemimpinan kepala sekolah,  

variable,     kinerja  guru dan variable keefektifan sekolah adalah reliabel. 

 
D. Prosedur dan Teknik Pengolahan  Data 

Pengolahan data dilakukan dengan maksud agar data yang terhimpun dapat 

memberikan arti bagi penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul harus diolah, 

diorganisir dan disistematisasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Winarno 

Surakhmad (1994: 91) menjelaskan:  

Mengolah data adalah suatu konkrit untuk membuat data itu “berbicara” sebab 
betapapun besamya jumlah data dan tingginya nilai data yang terkumpul 
(sebagai hasil fase pelaksañaan pengumpulan data), apabila tidak disusun 
dalam suatu organisasi dan diolah menurut sistematis yang baik niscaya data 
itu tetap merupakan bahan-bahan bisu “seribu bahasa”   
 
Dalam prosedur pengolahan data, penulis menempuh langkah-langkah sebagai 

berikut:  
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1. Seleksi dan klasifikasi data  

a. Pemeriksaan kecenderungan umum skor responden  

b. Mengubab skor mentah menjadi skor baku  

c. Uji normalitas distribusi data  

2. Analisis data untuk pengujian hipotesis penelitian  

a. Analisis regresi  

b. Analisis korelasi  

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah secara terperinci dapat dilihat sebagai 

berikut:  

1. Memberi bobot setiap kemungkinan jawaban pada item untuk setiap variabel 

penelitian dan memberi skor pada angket responden berdasarkan petunjuk yang 

telah ditetapkan  

2. Pengolahan data dengan menggunakan perhitungan persentase. Perhitungan 

persentase dimaksimalkan untuk mengetahui kecendrungan umum jawaban 

responden terhadap variabel penelitian dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

� = ��
��� 

Keterangan:  

P    = Persentase rata-rata yang dicari  

X   = Skor rata-rata flap variabel  

��� = Skor ideal setiap variabel  
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3. Mengubah skor mentah menjadi skor baku. Sudjana (1992:104) mengemukakan        

rumus sebagai berikut:  

 	
 = 50 + 10 ��������
� � 

Keterangan:  

Ti = Skor baku yang dicari  

X = Skor rata-rata  

S = Simpangan baku  

Xi = Skor mudah  

Untuk menggunakan rumus diatas, maka akan ditempuh langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a. Menentukan rentang (R) yaitu skor tertinggi dikurangi skor  

terendah (STT –STR) 

          R = STT - STR  

b. Menentukan banyak kelas (bk) interval dengan menggunakan  

rumus: bk = 1 + (3,3) log n 

c. Menentukan panjang kelas interval yaitu rentang dibagi banyak  

kelas.  

� = �
�� 

d. Mencari rata-rata dengan rumus:  

�� = ∑����∑��  

e. Mencari simpangan baku dengan rumus:  
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�� = �∑������� − �∑������
��� − 1�  

4. Uji Normalitas distribusi  

Digunakan untuk mengetahui dan menentukan apakah pengolahan data  

menggunakan analisis parametrik atau non parametrik dengan  

menggunakan rumus Chi kuadrat (  �)  

  � =  ∑ �!��"��#
"�  

Keterangan:  

                  � = Chi kuadrat yang dicari  

     Oi   = Frekuensi yang tampak  

     Ei   = Frekuensi yang diharapkan  

Langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

a. Membuat diistribusi frekuensi  

b. Mencari batas bawah skor kiri interval dan batas atas skor kanan interval 

c. Mencari Z untuk batas kelas dengan rumus: 

$ = %����
�    

Keterangan:  

 � = Chi kuadrat yang dicari 

��  = Frekuensi yang tampak  

S   = Simpangan baku untuk distribusi  

 

d. Mencari luas  O - Z daftar F 
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e. Mencari luas tiap interval dengan cara mencari selisih luas 0 - Z dengan 

interval yang berdekatan untuk tanda Z sejenis dan menambahkan luas 0 — Z 

yang berlawanan 

f. Mencari Ei (frekuensi yang diharapkan) diperoleh dengan cara mengalikan 

luas  interval n.  

g. Mencari 0i (frekuensi hasil penelitian) diperoleh dengan cara meithat tiap 

kelas interval (Fi) pada tabel distribusi frekuensi 

h. Mencari  � dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan 

i. Menentukan keberartian  � dengan jalan membandingkan nilai presentif 

untuk distribusi  �  

5. Analisis Regresi  

Dipergunakan untuk mencari hubungan fungsional antara variabel X  

dengan variabel Y dengan rumus:  

Y = a + b X  

Keterangan:  

Y = Harga variabel Y yang diramalkan 

a  = Konstanta (hargaY bila X = O)  

b  = Koefisien arah regresi linier yang menyatakan perubahan rata-rata       

       variabel X    sebesar satu unit  

X = Harga variabel X  

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 

a. Mencari harga-harga ∑X, ∑Y, ∑XY, ∑��. ∑&� 

b. Menyusun pasangan data untuk variable X dan variable Y  
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c. Mencari persamaan untuk regresi sederhana: 

' = �∑&���∑���� − �∑����∑����∑��&��∑��� − �∑����  

� = �∑��&� − �∑��� − �∑&��
�∑��� − �∑����  

 
Mencari JK (jumlah kuadrat): 

1. Mencari jumlah kuadrat total {JK (T)}, jumlah-jumlah kuadrat regresi 

{JK(a), JK(b/a)}, jumlah kuadrat residu {JK(s)}, jumlah kuadrat kekeliruan 

{JK(E)} dan jumlah kuadrat tuna cocok {JK(TC)}, dengan rumus-rumus 

sebagai berikut: ()�'� = ∑*#
+  

() ,�
'- = � .∑��&� − �∑����∑&��� / 

()�	� = ∑&�� 

()��� = ()�	� −  ()�'� −  ()��/'� 

()��� = ()��� − ()�1� 

()�1� = ∑ .&�� − �∑&���
� / 

2. Membuat daftar analisis untuk uji linieritas regresi seperti yang 

dikemukakan oleh Sudjana (1992 : 332 ) sebagai berikut : 
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Tabel 3.11 
Analisis Varians (ANAVA) dan Regresi Linear 

 
Sumber  
Varians dk JK KT F 

Total N ∑&� ∑&�  

Regresi (a) 
Regresi 
Residu 

1 
1 

n-2 

JK(a) 
JK(b/a) 
JK(S) 

�234� = ()��/'� 

�235� = ()���
� − 2  

�734�
�735�  

Tuna Cocok (TC) 

Kekeliruan 

k-2 

n-k 

JK(TC) 

JK(E) 

��	8 = ()�	8�
� − 2  

��1 = ()�1�
� − �  

�� 	8
��1  

 

3. Mencari F untuk taraf signifikan dengan cara :  

4.   Uji F untuk menguji  signifikansi koefisien digunakan rumus: 

9 = �734�
�735�  

        5.  Uji F untuk linieritas regresi dilakukan dengan rumus: 

9 = ��	8
��1  

Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan dk pembilang (k-2) dan dk 

penyebut (n-k) dan pada tarap signifikansi tertentu, maka terima Ho jika 9:�;<+4 > 

9;=>3? dan tolak Ho dalam kondisi lainnya. 

                 

6. Analisis Korelasi  

Analisis korelasi merupakan teknik statistik yang berusaha mencari derajat 

antara variabel X dengan variabel Y dan ukuran yang dipakai untuk mengetahui 
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derajat hubungan dalam penelitian ini adalah analisis parametrik dengan 

menggunakan koefisien korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut:  

@ = �∑��&� − �∑��� − �∑&��
AB�∑��� − �∑����C B�∑&�� − �∑D���C

 

Langkah-langkah perhitungan untuk mrncari koefisien korelasi r 

adalah  

a. Menentukan harga-harga ∑X, ∑Y, ∑XY, ∑��. ∑&� 

b. Menafsirkan besarnya koefisien korelasi berdasarkan kriteria yang  

dikemukakan Sugiono (1999:66) adalah sebagai berikut: 

Kurang dari  0,20    :  Hubungan dianggap tidak ada 

Antara  0,21 — 0,40   : Hubungan ada tetapi rendah  

Antara 0,41 —0, 60   : Hubungan cukup  

Antara 0,61 — 0,80   : Hubungan tinggi  

Antara 0,81 — 1,00   : Hubungan sangat tinggi  

c. Menghitung keberartian koefisien korelasi (tingkat signifikansi) dengan 

menggunakan rumus:  

@ = @√� − 1
√1 − @�  

 

Keterangan:  

t = nilai t yang dicari  

r = koefisien korelasi  

n = banyaknya data  
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Selanjutnya nilai F:�;<+4 dibandingkan dengan nilai F;=>3? dengan dk = n-2 

pada taraf atau tingkat kepercayaan yang dipilih, dalam hal ini adalah tingkat 

kepercayaan  95 %. Apabila F:�;<+4 > F;=>3?, maka dapat disimpulkan 

hipotesis diterima atau dengan kata lain hipotesis nol ditolak. 

d. Mencari derajat hubungan berdasarkan koefisien determinasi (@��  

dimaksudkan untuk menyatakan besarnya presentase variabel yang satu turut 

ditentukan oleh variabel yang lain (Sugiono, 1999: 63) dengan rumus sebagai 

berikut:  

               KD = (@�) x 100%  

  

 


