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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode korelasi, menurut Syofian Siregar, 

korelasi adalah salah satu bentuk analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan diantara dua variabel atau 

lebih dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu 

(variabel bebas) terhadap yang lainnya (variabel terikat).
43

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 

Pemilihan lokasi ini telah melampaui beberapa pertimbangan bahwa hal-hal 

yang diteliti ada di lokasi ini. Selain itu, dari segi pertimbangan waktu dan 

biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga peneliti dapat 

melakukan penelitian di lokasi tersebut.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh guru di Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 48 orang, sedangkan objek dari penelitian 

ini adalah pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala Madrasah 

terhadap etos kerja guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
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Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan 

Manual dan SPSS (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 250 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru yang ada di Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yaitu berjumlah 48 orang. Karena jumlah 

guru kurang dari 100 orang, maka seluruh guru dijadikan sebagai sampel. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Data Penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik:  

1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Angket digunakan untuk memperoleh data 

yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, 

persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden.
44

  Ada beberapa jenis 

angket (kuesioner) yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data, 

yaitu kuesnioner terbuka dan kuesioner tertutup. Pada penelitian ini akan 

digunakan jenis kuesioner tertutup dengan menerapkan skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert bila 

digunakan dalam pengukuran, akan mendapatkan data interval atau rasio.
45

 

Angket dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya, angket diberikan secara langsung 

kepada guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 

                                                             
44

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta), 2013, h. 230 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data 

a. Uji Validitas Angket X (Gaya kepemimpinan demokratis kepala 

Madrasah) 

 

Uji validitas gaya kepemimpinan demokratis kepala Madrasah 

dilakukan dengan cara menentukan r tabel dan r hitung. Jika r hitung ≥ 

r tabel, maka item penyataan dinyatakan valid. Nilai r tabel diperoleh 

dengan n-2 (n adalah jumlah responden), jadi 48 - 2 = 46 = 0.285, hasil 

uji coba terdapat dalam tabel berikut: 

Tabel III. 1 

Analisis Validitas Butir Uji Coba Angket X 

(Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah) 

 
Pernyataan r Hitung r Tabel Keputusan 

P1 0.838 0.285 Valid 

P2 0.801 0.285 Valid 

P3 0.899 0.285 Valid 

P4 0.455 0.285 Valid 

P5 0.781 0.285 Valid 

P6 0.300 0.285 Valid 

P7 0.562 0.285 Valid 

P8 0.511 0.285 Valid 

P9 0.838 0.285 Valid 

P10 0.891 0.285 Valid 

P11 0.563 0.285 Valid 

P12 0.654 0.285 Valid 

P13 0.860 0.285 Valid 

P14 0.455 0.285 Valid 

P15 0.878 0.285 Valid 

Sumber: Data Hasil Analisis dengan SPSS versi 16.0 

 

Tabel III.1 menggambarkan bahwa 15 item pernyataan 

memiliki r tabel yang lebih kecil daripada r hasil atau r hasil lebih 

besar dari r tabel, sehingga 15 item pernyataan pada variable X atau  

gaya kepemimpinan demokratis kepala Madrasah dapat digunakan 

dalam instrument. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 
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b. Uji Reliabilitas Angket X (Gaya kepemimpinan demokratis kepala 

Madrasah) 

Instrument dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut dapat 

dipercaya atau diandalkan. Untuk mengetahui hal tersebut maka 

dilakukan uji realibilitas menggunakan program SPSS dengan 

pendekatan alpha cronbach’s.adapun tabel hasil uji realibilitas untuk 

gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel III. 2 

Reliabilitas Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.940 15 

Sumber: Data Hasil Analisis dengan SPSS versi 16.0 

 

Tabel III.2 menunjukkan hasil pengolahan data uji realibilitas 

menggunakan alpha crombach’s sebanyak 0.940, berarti hasil uji 

realibilitas lebih besar dari 0.60. Maka penulis menyimpulkan bahwa 

angket tersebut bersifat reliabel, sehingga instrument tersebut  dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data dilapangan dapat dilihat pada 

lampiran. 

c. Uji Validitasi Variabel Y (Etos kerja guru) 

 Uji validitas etos kerja guru dilakukan dengan cara 

menentukan r tabel dan r hitung.  Jika  r hitung  ≥ r tabel, Nilai r tabel 

diperoleh dengan n-2 (n adalah jumlah responden), jadi 48 - 2 = 46 = 

0.285, hasil uji coba terdapat dalam tabel berikut: 
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Tabel III. 3 

Analisis Validitas Butir Uji Coba Angket Y 

(Etos kerja guru) 

 
Pernyataan r Hitung r Tabel Keputusan 

P1 0.977 0.285 Valid 

P2 0.909 0.285 Valid 

P3 0.746 0.285 Valid 

P4 0.843 0.285 Valid 

P5 0.353 0.285 Valid 

P6 0.937 0.285 Valid 

P7 0.898 0.285 Valid 

P8 0.661 0.285 Valid 

P9 0.762 0.285 Valid 

P10 0.693 0.285 Valid 

P11 0.970 0.285 Valid 

P12 0.846 0.285 Valid 

P13 0.954 0.285 Valid 

P14 0.725 0.285 Valid 

P15 0.957 0.285 Valid 

Sumber: Data Hasil Analisis dengan SPSS versi 16.0 

 

Tabel III.3 menggambarkan bahwa 15 item pernyataan 

memiliki r tabel yang lebih kecil daripada r hasil atau r hasil lebih 

besar dari r tabel, sehingga 15 item pernyataan pada variable Y atau  

etos kerja guru dapat digunakan dalam instrument. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran. 

d. Uji Reliabilitas Angket Y (Etos kerja guru) 

Instrument dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut dapat 

dipercaya atau diandalkan.Untuk mengetahui hal tersebut maka 

dilakukan uji realibilitas menggunakan program SPSS dengan 

pendekatan alpha cronbach’s.Adapun tabel hasil uji realibilitas untuk 

etos kerja guru adalah sebagai berikut: 
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Tabel III. 4 

Reliabilitas Etos kerja guru 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.971 15 

Sumber: Data Hasil Analisis dengan SPSS versi 16.0 

 
 

Tabel III.4 menunjukkan hasil pengolahan data uji realibilitas 

menggunakan alpha crombach’s sebanyak 0.971, berarti hasil uji 

realibilitas lebih besar dari 0.60. Maka penulis menyimpulkan bahwa 

angket tersebut bersifat reliabel, sehingga instrument tersebut  dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data dilapangan dapat dilihat pada 

lampiran. 

2. Analisis Data Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan 

korelasional, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi sederhana dan koefisien determinansi, sebagai berikut: 

Ŷ=      

Keterangan: 

Ŷ : Yetopi 

  : Konstanta   

  : Konstanta   

      KP= (r)² x 100% 

 

Keterangan: 

KP : Koefisien determinansi 

r : Angka indeks korelasi “r 


