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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Untuk dapat melaksanakan suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode 

yang akan di gunakan agar dapat mengarahkan dan sebagai pedoman dalam kegiatan 

penelitian. Berkaitan dengan hal ini surakhmad (2004:131) menjelaskan bahwa: 

“ Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, 
misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan mempergunakan teknik serta 
alat-alat tertentu . Cara utama itu dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan 
kewajaran di tinjau dari penyelidikan serta situasi penyelidikan.” 
 

Mencermati masalah yang akan di teliti, yakni mengenai iklim organisasi, kinerja 

tata usaha sekolah dan mutu layanan administrasi akademik pada lingkungan sekolah 

menengah kejuruan maka metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelatif dengan pendekatan kuantitatif. Ditegaskan Surakhmad (2004:140), 

metode deskriptif adalah metode yang memusatkan diri pada masalah-masalah yang 

ada pada masa sekarang pada masalah actual. Penelitian deskriptif pada dasarnya 

menyelidiki varibel secara lepas seringkali hanya satu, tanpa di hubungkan dengan 

variable lain akan tetapi sering pula variabel kategori tertentu tetapi tidak pernah 

dengan variabel kontinum untuk melihat secara deskriptif variabel yang diselidiki 

tersebut khususnya dalam kategori yang telah di tentukan. 

Desain penelitian korelasional menyatakan tingkat hubungan antar variabel yang 

diselidiki, dengan kata lain korelasi adalah menyatakan hubungan antara variabel satu 

dengan variabel lainnya. Sehingga metode deskriptif korelatif akan 

menjelasakan/menggambarkan kondisi variabel pervariabel kemudian 

menghubungkannya dengan dengan variabel lainnya. 
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Pada dasarnya desain dalam penelitian kuantitatif meliputi penentuan pemilihan 

subjek dari mana informasi / data akan di peroleh. Teknik yang di gunakan untuk 

mengumpulkan data, prosedur yang akan di tempuh untuk pengumpulan serta 

perlakuan yang akan di selengarakan. 

 

B. Sumber Data 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan objek yang lengkap dan jelas  yang ingin di pelajari sifat-sifatnya 

(Sudjana, 1996:6). Surakhmad (2004 : 93) mengemukakan : “ Populasi adalah 

sekumpulan objek baik manusia, gejala, nilai, peristiwa dan benda-benda”. Sugiono 

dalam bukunya “Metode penelitian pendidikan”  mengatakan bahwa Populasi adalah 

wilayah generalisasi  yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di 

tarik kesimpulannya” (2008:117). Jadi populasi juga bukan hanya jumlah yang ada 

pada objek/subjek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang 

dimiliki leh subjek atau objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

penikmat layanan akademik sekolah seperti siswa dan guru, pada lingkungan Sekolah 

Menengah Kejuruan di Kota Palangkaraya. 

Arikunto (2004:117) mengatakan bahwa: “ Sampel adalah bagian dari populasi”. 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan 

dapat mewakili seluruh populasi. Sugiono (2008:118) mengemukakan juga bahwa 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
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tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah sebuah sekolah yang mewakili tingkatan 

akreditas tertinggi, menengah dan terendah. 

 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang 

representative dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa 

sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebanarnya. Ada dua macam teknik 

pengambilan sampling yaitu : 1) Probability sampling dan 2) non probability sampling. 

Teknik sampling sebagaimana gambar berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Sampling 

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling, 

dengan metode sampel acak sederhana (Simple Random Sampling). metode ini adalah 

salah satu teknik pemilihan sampel dimana semua individu anggota populasi 

mempunyai kemungkinan kesempatan yang sama dan independen untuk di pilih 

sebagai anggota sampel (Borg and Gall, 1979). Simple random sampling  adalah cara 

TEKNIK SAMPLING 

Probability sampling Non Probability sampling 

1. Simple random sampling 

2. Proportionate stratified 

random sampling 

3. Disproportionate 

stratified random 

sampling 

4. Area sampling (sampling 

klaster 

1. Sampling kuota 

2. Sampling sistematis 

3. Sampling aksidental 

4. Purposive sampling 

5. Sampling jenuh 

6. Snowball sampling 
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pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa 

memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Menentukan ukuran 

sapling (pengambilan sampel) dengan menggunakan rumus Taro Yamane yang di kutip 

Akdon (2005:107) sebagai berikut : 

                            

Dimana :  

n = Jumlah Populasi 

N = Jumlah Populasi 

d2 = Presisi yang ditetapkan 

Dari hasil data dokumentasi penelitian pendahuluan di peroleh jumlah populasi sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Populasi penelitian 

Kelas SMKN 1 Palangkaraya SMKN 2 Palangkaraya 

I 314 Orang 214 Orang 

II 278 Orang 196 Orang 

III 233 Orang 175 Orang 

Total Siswa 825 Orang 575 Orang 

Sumber : Data Statistik SMKN 1 P.Raya dan SMKN 2 P.Raya 2008 -2009 

Berdasarkan rumus Taro Yamane di atas maka jumlah sampel (n) untuk siswa SMKN 1 

Palangkaraya adalah sebagai berikut  

 

 

Jumlah sampel untuk SMKN 1 Palangkaraya adalah 89 responden, Dan jumlah sampel (n) 

untuk siswa SMKN 2 Palangkaraya adalah : 
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Maka jumlah sampel untuk SMKN 2 Palangkaraya adalah 85 responden 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian kuantitatif tidak dilakukan secara langsung oleh 

peneliti tetapi diwakili oleh angket yang di sebarkan kepada sampel penelitian. Selain 

menggunakan angket data juga dapat diperoleh melalui teknik observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi. Beberapa teknik pengambilan data akan di jelaskan sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Nasution (1988) dalam Sugiono (2008:310) menyatakan bahwa obeservasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui obeservasi. Marshall 

(1995) dalam (sugiono (2008:310) menyatakan bahwa “through observation, the  

researcher learn about learn about behavior and the meaning attached to those 

behavior”, melalui obeservasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari 

perilaku tersebut.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang di gunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Akdon : 2005). Wawancara ini di 

gunakan jika ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta 

jumlah responden sedikit.  Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut : 

“ a meeting of two persons to exchange information and idea through question and 
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responses, resulting in communication and joint contruction of meaning about a 

particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topic tertentu.  

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mndasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Studi dokumentasi di tujukan untuk memperoleh 

data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan , foto-foto, film documenter, data-data yang relevan 

penelitian. 

4. Angket (Questionnaire) 

AngketAngket (quisionaire) merupakan suatu daftar pertanyaan / pernyataan 

tentang topic tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara individual / kelompok 

untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti freperensi, keyakinan, minat, dan 

perilaku. (Ibnu Hadjar :181). Angket yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

bentuk Skala Likert, angket jenis ini di kembangkan untuk mengukur skala, pendekatan 

ini menuntut sejumlah item pertanyaan yang monoton yang terdiri dari positif dan 

negative. Dalam merespon item tersebut subjek diminta untuk menunjukan 
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kesukaannya dengan cara memilih system rating kategori yang merentang dari “Sangat 

Setuju” sampai “Sangat Tidak Sutuju” penskoran untuk pernyataan “Sangat Setuju” 

adalah yang tertinggi dan “Sangat Tidak Setuju” terendah. Alasan di gunakan angket 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 

b. Dengan menggunakan angket dapat terjaganya objekvitas responden dari 

pengaruh permasalahan yang di teliti 

c. Tetap terjaganya kerahasiaan responden untuk menjawab pendapat pribadi. 

d. Biaya lebih murah 

e. Penggunanan waktu yang fleksibel. 

Kuesioner dalam penelitian ini dikonstruksikan dalam tiga jenis angket meliputi: 

a. Angket tentang iklim organisasi 

b. Angket tentang kinerja tata usaha 

c. Angket tentang mutu layanan administrasi akademik 

 

D. Instrumen Penelitian 

Intrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

kuantitatif tentang variasi, karakteristik variabel secara objektif (Ibnu Hadjar:2005) 

instrument yang baik akan mengahasilkan penemuan yang tingkat akurasinya 

meyakinkan. Pengembangan instrument ditempuh melalui beberapa cara, yaitu (a) 

menyusun indicator variabel penelitian; (b) menyusun kisi-kisi intrumen; (c) 

melakukan uji coba instrument; dan melakukan pengujian validitas dan realibilitas 

insrumen. Kisi - kisi Intrumen dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen 

Variabel dan Aspek Indikator-Indikator keterangan 

Iklim Organisasi 

• Aspek sosial  

 

 

 

 

 

 

• Aspek fisik internal  

 

 

 

 

• Aspek system 

manajemen 

 

 

Kinerja Tata Usaha 

• Kemampuan 

profesional tata usaha 

 

 

 

 

 

• Kemampuan personal 

 

 

 

 

- System komunikasi 

- Sistem kepemimpinan 

- Kebersamaan 

- Penghargaan terhadap 

kreativitas 

 

 

- Kondisi tempat kerja  

- Sarana prasarana 

- Media/peralatan 

 

 

- Proses pengambilan keputusan 

- Prosedur pekerjaan 

- Manajemen konflik 

 

 

- Membuat jadwal pekerjaan 

- Pengusaan bidang pekerjaan 

- Penggunaan media atau sarana 

penunjang pekerjaan 

- Pengetahuan dan wawasan 

- Komitmen 

 

- Sikap disiplin 

- Sikap terbuka 

- Sikap jujur 

- Kecerdasan emosional 

 

1, 

2,3,4, 

5, 

 

6, 

 

 

7,8, 

9,10 

11,12,13 

 

 

14,15,16 

17, 18,19 

20 

 

 

21, 22, 23, 

24, 25, 

26,27, 28 

 

29, 

30,31 

 

32 

33 

34 

35 
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• Kemampuan sosial 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Akademik 

• Fasilitas fisik 

 

 

 

• Reliabel 

 

 

 

• Responsif 

 

 

 

• Jaminan 

 

 

 

 

 

• Empati 

 

 

- Interaksi dengan kepala sekolah 

- Interaksi dengan rekan 

sejawat/guru 

- Interaksi dengan siswa/orang 

tua siswa 

- Interaksi dengan mayarakat 

lingkungan 

 

 

- Penampilan fisik 

- Peralatan personil 

 

 

- Menyampaikan pelayanan 

dengan tepat 

- Dapat di percaya 

 

- Cepat tanggap 

- Keinginan untuk menyediakan 

pelayanan dengan baik 

 

- Pengetahuan atau wawasan  

- Budi pekerti dalam proses 

pelayanan seingga 

menimbulkan kepercayaan atau 

keyakinan konsumen 

 

- Sikap peduli dan perhatian 

terhadap konsumen 

- Memahami keinginan 

konsumen 

 

 

36 

37 

 

38,39 

 

40 

 

 

 

41,42 

43,44,45 

 

 

46,47,48 

 

49 

 

50,51 

52 

 

 

53 

54,55 

 

 

 

 

56,57 

 

58,59,60 
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Kualitas instrument di tentukan oleh dua kriterian utama : Validitas dan 

Reliabilitas (Muller:1986). Validitas instrument menunjukan seberapa jauh ia akan 

mengukur apa yang hendak di ukur. Berkaitan dengan pengujian validitas instrument 

arikunto (1995:63) menjelaskan bahwa yang di maksud dengan validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Dari 

pengertian di atas dapat di artikan lebih luwes lagi bahwa valid itu mengukur apa yang 

hendak di ukur. Data yang telah di peroleh dari penyebaran angket kemudian di 

tabulasikan dan di ujikan dengan analisis korelasi, yaitu dengan mengunakan korelasi 

item total dengan rumus Pearson Product Moment sebagai berikut: 

( ) ( )( )
( ) }{ ( ){ }2222 ...

..

YYnXXn

YXXYn
rxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=
 

Dimana: 

 

 

Kemudian nilai koefisien korelasi dari setiap item pertanyaan dibandingkan 

dengan 0,3. Jika koefisien korelasi lebih kecil dari 0,3, berarti item tersebut memiliki 

hubungan yang lebih tinggi dengan item-item pertanyaan lainnya daripada dengan 

variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid. 

Reliabilitas menunjukan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran. 

Metode pengujian reliabilitas instrument dapat di lakukan dengan berbagai cara yaitu : 

Split half, spearman Brown Kuder Richardson – 20 (KR-20), KR – 21, Anova Hyot dan 

Alpha. Metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode Alpha, 

metode mencari reliabilitas internal yaitu dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari 

satu kali pengukuran, rumus yang digunakan adalah Alpha sebagai berikut : 

r hitung  = Koefisien korelasi 
∑Xi = Jumlah skor item 
∑Yi = Jumlah skor total (seluruh item) 
n  = Jumlah Responden 
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Dimana: 

 

 

Validitas dan reliabilitas  suatu  instrumen di tentukan oleh banyak factor 

misalnya subjek, prosedur pengadministrasian, situasi tes dan karakteristik variabel 

yang di ukur. Pada item instrument angket yang tidak valid atau reliable, akan di 

koreksi atau diganti sesuai sesuai dengan kadar validitas dan rentabilitas. 

Suatu instrument dapat dikatakan andal (reliable) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,7 atau lebih. Hal ini berarti bahwa item pertanyaan yang 

digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, dalam arti jika pertanyaan 

tersebut diajukan lagi maka akan memperoleh jawaban yang relative sama dengan 

jawaban yang pertama. 

Tabel 3.3 Standar Penilaian Koefisien Validitas dan Reliabilitas 

Criteria Reliability Validity 

Good 0,80 0,50 

Acceptable 0,70 0,30 

Marginal 0,60 0,20 

Poor 0,50 0,10 

           Sumber: Barker et al, 2002; 70 

 

Selain melalui angket pengumpulan data juga di lakukan dengan teknik 

wawancara (metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung  

bertatap muka dengan sumber data seperti tenaga pendidikan di sekolah yang 

r11 = Nilai Reliabilitas 
∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 
St = Varians total 
k = jumlah item 
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bersangkutan), observasi langsung (merupakan proses awal dalam suatu penelitian 

untuk mengamati objek yang di teliti segala aspek. Yang diamati terfokus pada 

fenomena yang telah di rumuskan terlebih dahulu) dan studi dokumentasi (cara 

pengumpulan data dengan melihat dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan). 

 

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Pengujian Validitas 

Sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut, semua item pernyataan dalam 

kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Uji 

validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam kuesioner. Validitas 

suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa yang akan 

diungkapkan. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing 

pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi yang 

digunakan adalah teknik korelasi product moment setelah data di intervalkan. 

Angka yang dipergunakan sebagai pembanding untuk melihat valid tidaknya 

suatu item, seperti dikemukakan oleh Barker et al (2002:70) adalah 0,3. Item yang 

memiliki korelasi diatas 0,3 dikategorikan item valid, sedangkan item dibawah 0,3 

dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. 

Uji validitas ini dilakukan dengan bantuan software SPSS 15, rangkuman hasil 

uji validitas yang diperoleh disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.4 
Hasil Uji Validitas Kuesioner Iklim Organisasi Sekolah 
Isntrumen r  rkritis  Keterangan 

Item 1 0,621 0,30 Valid 

Item 2 0,495 0,30 Valid 

Item 3 0,520 0,30 Valid 

Item 4 0,392 0,30 Valid 

Item 5 0,438 0,30 Valid 

Item 6 0,644 0,30 Valid 

Item 7 0,473 0,30 Valid 

Item 8 0,520 0,30 Valid 

Item 9 0,537 0,30 Valid 

Item 10 0,555 0,30 Valid 

Item 11 0,593 0,30 Valid 

Item 12 0,504 0,30 Valid 

Item 13 0,620 0,30 Valid 

Item 14 0,608 0,30 Valid 

Item 15 0,550 0,30 Valid 

Item 16 0,494 0,30 Valid 

Item 17 0,384 0,30 Valid 

Item 18 0,437 0,30 Valid 

Item 19 0,470 0,30 Valid 

Item 20 0,433 0,30 Valid 

  Sumber: Lampiran  
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Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas Kuesioner Kinerja Tata Usaha 

Isntrumen r  rkritis  Keterangan 

Item 1 0,557 0,30 Valid 

Item 2 0,367 0,30 Valid 

Item 3 0,490 0,30 Valid 

Item 4 0,362 0,30 Valid 

Item 5 0,432 0,30 Valid 

Item 6 0,527 0,30 Valid 

Item 7 0,495 0,30 Valid 

Item 8 0,427 0,30 Valid 

Item 9 0,572 0,30 Valid 

Item 10 0,619 0,30 Valid 

Item 11 0,623 0,30 Valid 

Item 12 0,446 0,30 Valid 

Item 13 0,583 0,30 Valid 

Item 14 0,472 0,30 Valid 

Item 15 0,551 0,30 Valid 

Item 16 0,463 0,30 Valid 

Item 17 0,360 0,30 Valid 

Item 18 0,334 0,30 Valid 

Item 19 0,387 0,30 Valid 

Item 20 0,392 0,30 Valid 

Sumber: Lampiran  
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Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepuasan Layanan Akademik 

Isntrumen r  rkritis  Keterangan 

Item 1 0,554 0,30 Valid 

Item 2 0,386 0,30 Valid 

Item 3 0,451 0,30 Valid 

Item 4 0,368 0,30 Valid 

Item 5 0,477 0,30 Valid 

Item 6 0,398 0,30 Valid 

Item 7 0,451 0,30 Valid 

Item 8 0,411 0,30 Valid 

Item 9 0,434 0,30 Valid 

Item 10 0,493 0,30 Valid 

Item 11 0,580 0,30 Valid 

Item 12 0,561 0,30 Valid 

Item 13 0,502 0,30 Valid 

Item 14 0,469 0,30 Valid 

Item 15 0,476 0,30 Valid 

Item 16 0,393 0,30 Valid 

Item 17 0,360 0,30 Valid 

Item 18 0,419 0,30 Valid 

Item 19 0,580 0,30 Valid 

Item 20 0,473 0,30 Valid 

Sumber: Lampiran  

Melalui hasil uji validitas pada ketiga tabel diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa keseluruhan butir pernyataan, yaitu 20 item pada kuesioner iklim organisasi 

sekolah, 20 item kuesioner kinerja tata usaha dan 20 item pada kuesioner kepuasan 
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layanan akademik dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Keputusan ini diambil 

karena semua nilai koefisien validitas kuesioner (r) lebih besar dari 0,30 sehingga 

dinyatakan valid atau layak digunakan. 

 

2. Pengujian Reliabilitas 

Selain valid instrumen penelitian juga harus andal, keandalan instrumen 

menjadi indikasi bahwa responden konsisten dalam memberikan tanggapan atas 

pernyataan yang diajukan. Untuk menguji keandalan kuesioner digunakan metode 

alpha-Cronbach, sekumpulan butir pernyataan yang mengukur variabel dapat diterima 

jika memiliki koefisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,70 (Barker et al, 

2002; 70). Rangkuman hasil uji reliabilitas kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.7 
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian 

Variabel 
Koefisien 

Reliabilitas 
Nilai 
Kritis 

Keterangan 

Iklim Organisasi Sekolah 0,894 0,70 Reliabel 

Kinerja Tata Usaha 0,870 0,70 Reliabel 

Kepuasan Layanan Akademik 0,868 0,70 Reliabel 

   Sumber: Lampiran .... 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan yang disusun untuk 

mengukur iklim organisasi sekolah, kinerja tata usaha maupun kepuasan layanan 

akademik sudah memiliki keandalan yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari 

koefisien reliabilitas kuesioner ketiga variabel sudah mendekati satu sebagai nilai 

tertinggi koefisien reliabilitas. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi 

person product moment dan korelasi ganda. Analisis ini akan di gunakan dalam 

menguji besarnya hubungan dan kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap Y. Untuk 

mengetahui derajat hubungan antar variabel iklim organisasi (X1) dan kinerja tata 

usaha (X2) terhadap mutu layanan akademik (Y) dilakukan penyebaran kuisioner yang 

bersifat tertutup. Untuk mengetahui hubungan antara variabel X1 dengan Y dan X2 

dengan Y dan X1 dan X2 terhadap Y di gunakan teknik koreasi. Analisis korelasi yang 

di gunakan adalah (PPM) pearson product moment dengan rumus: 

( ) ( )( )
( ) }{ ( ){ }2222 ...

..

YYnXXn

YXXYn
rxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=
 

 Untuk mengetahui derajat hubungan tersebut, maka diperlukan suatu taksiran 

atau batasan-batasan sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Interval Koefisien dan Tingkat Hubungannya 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

                                

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel Xi terhadap variabel Y, maka 

dilakukan analisis statistik dengan menggunakan analisis regressi linier berganda. 

Hubungan antara variabel digambarkan dengan sebuah model matematik yang 

disebut model regresi yang dirumuskan sebagai berikut. 
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Y = a + bX1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Kualitas layanan akademik 

X1 = Iklimorganisasi sekolah 

X2 = Kinerja tata usaha 

a = konstanta 

b = koefisien arah regressi 

e = pengaruh faktor lain 

Selanjutnya koefisien determinasi (R2) dihitung untuk melihat seberapa besar 

persentasi proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen secara bersama-sama  (Gujarati, 2003). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung koefisien determinasi diformulasikan sebagai berikut: 

1 1 2 22
2

b yx b yx
R =

y

+∑ ∑
∑

 

Keterangan: 

bi  = koefisien regresi variabel Xi 

y = ( )iY -Y  

x = ( )iX -X  

Pengujian  Hipotesis 

Pengujian Secara Keseluruhan 

  Pengujian secara keseluruhan digunakan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh secara bersama-sama dari variabel X1 (Kepemimpinan), dan X2 

(kinerja staf)  terhadap variabel Y (kualitas layanan). 

Statistik ujinya dengan rumus 
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knR
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Dimana : 

k : jumlah variabel bebas dalam model 

n : jumlah data 

Menentukan nilai Ftabel melalui tabel F dengan taraf kesalahan α = 0,05 dan 

derajat  

dbi = k dan db2 = n-k-1 

Kriteria Penolakan dan Penerimaan Hipotesis 

Jika Fhitung > Ftabel atau p-value < (α = 0,05) maka Ho ditolak 

Jika Fhitung ≤ Ftabel atau p-value ≥ (α = 0,05) maka Ho diterima 

Jika pengujian secara keseluruhan ini signifikan, maka langkah 

selanjutnya adalah pengujian secara individual. Jika pengujian secara 

keseluruhan tidak signifikan, maka pengujian dihentikan. 

  Pengujian Individual 

Pengujian secara individual diperlukan untuk mengetahui apakah variabel X1 

(Kepemimpinan), dan X2 (kinerja tata usaha)  secara individu memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (kualitas layanan akademik). 

Statistuk uji yang digunakan adalah statistik uji t-student dengan rumus: 

( )1
1 bSe

b
t i=  

Se (bi) =standar error koefisien regresi bi 



67 

 

 

Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji t-student dengan derajat 

bebas n-k-1. Kriteria penolakan hipotesis adalah : 

Jika thitung > ttabel atau thitung <- ttabel  atau p-value < (α = 0,05) maka Ho ditolak 

Jika  ttabel ≤  thitung < ttabel atau thitung < ttabel  atau p-value ≥ (α = 0,05) maka Ho 

diterima. 

Pengujian Data 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk 

setiap nilai variabel bebas tertentu berditribusi normal atau tidak. Dalam model 

regressi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error (ε ) yang berdistribusi normal.  

Model regresi yang baik adalah model regressi yang memiliki distribusi normal 

atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. 

Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov- Smirnov 

dalam program SPSS.  

Menurut Singgih Santoso (2002;393), dasar pengambilan keputusan bisa 

dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu: 

� Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model adalah normal. 

� Jika probabilitas < 0,05 maka model tidak berdistribusi secara normal 

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode grafik  normal 

Probability Plots dalam program SPSS.  

� Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

� Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2. Uji Heteroskedatisitas 

Situasi heteroskedastis akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien 

regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi 

dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak 

menyesatkan, maka situasi heteroskedastis tersebut harus dihilangkan dari model 

regresi. 

 Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman 

(Gujarati, 2003: 406) yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai 

absolut dari residual (error). Jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebas 

dengan nilai absolut dari residual(error) signifikan, maka kesimpulannya terdapat 

heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen). 

 

3. Uji Multikolineritas 

Multikolineritas adalah suatu keadaan dimana antar variabel bebas saling 

berkorelasi satu dengan lainnya. Jika suatu persamaan regresi berganda terjadi 

multikolineritas diantara veriabel-variabel yang berkolinear tidak memberi 

informasi berarti pada variabel tidak bebas. Oleh karena itu persamaan regresi 

linear ganda yang baik adalah harus bebas dari multikolinearitas antar variabel 

bebasnya. 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas adalah 

dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF), 

 2
i

1
VIF=

1-R  
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Ri
2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu 

variabel bebas Xi terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF kurang atau sama 

dengan 10 (Gujarati, 2003 :363) maka diantara variabel independen tidak terdapat 

multikolinieritas. 

 

 

 

 

 

 


