
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan Mulai bulan Oktober sampai Desember

tahun 2013 dan  lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTsN Bengkalis.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis datanya penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.

Mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di

atas maka penelitian ini berusaha mendapatkan informasi yang lengkap dan

mendalam mengenai pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap

motivasi kerja guru MTsN Bengkalis. Maka peneliti mengunakan jenis

penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto penelitian kuantitatif adalah “sesuai

dengan namanya, yaitu banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari

pengumpulan data, penafsiran terhadap dat tersebut, serta penampilan dari

data tersebut.65 Kuantitatif adalah penelitian yang pengolahan datanya

menggunakan pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode

statistik.66

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti berusaha mencari jawaban

tentang permasalahan yang terjadi sehingga akan diperoleh gambaran

mengenai pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi

kerja guru di MTsN Bengkalis. Menurut Suharsini A. Untuk menentukan

besarnya sampel yang telah diambil dan untuk sekedar ancer-ancer maka

65 Suharsimi Arikunto, rosedur Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), h 10
66 Saifuddin Azwar, , Metode penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h:54
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apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlahnya

besar dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.67 Sehingga

dalam penelitian ini termasuk penelitian polulasi karena jumlah sampelnya

kurang dari 100 orang sehingga penelitian mengambil semua populasi sebagai

sampel.

Penelitian ini berjudul ”Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala

Sekolah Terhadap Motivasi Kerja Guru di MTsN Bengkalis.” di dalamnya

terdapat dua variabel sebagai berikut:

1. Variabel bebas (independent). Variabel bebas di bagi menjadi tiga sub

variabel yaitu: gaya kepemimpinan kepala sekolah yaitu: direktif,

suportive, partisipatif, Goal Oriented)

2. Variabel terikat (dependent). Variabel terikatnya adalah motivasi kerja.

Dari kedua variable diatas, peneliti ingin membuktikan bahwa

keduanya mempunyai pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) meliputi:

a) Gaya kepemimpinan kepala sekolah direktif (X1)

b) Gaya kepemimpinan kepala sekolah suportive, (X2)

c) Gaya kepemimpinan kepala sekolah partisipatif (X3)

d) Gaya kepemimpinan kepala sekolah Goal Oriented) (X4)

67 ibid, h. 112
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2) Motivasi kerja guru (Y)

Dari kesimpulan tersebut berikut rancangan penelitiannya:

Gaya kepemimpinan
Direktif (X1)

Gaya kepemimpinan
Suportif(X2)

Motivasi kerja
Variabel terikat (Y)Gaya kepemimpinan

Partisipastif (X3)

Gaya kepemimpinan
Goal Oriented (X4)

Variabl (X)

Ket:

Gaya kepemimpinan (X) = Variabel Independen/ Bebas

Gaya kepemimpinan Direktif (X1) = Variabel Independen pertama

Gaya ke[emimpinan Suportif (X2) = Variabel Independen kedua

Gaya kepemimpinan Partisipastif (X3) = Variabel Independen ketiga

Gaya kepemimpinan Goal Oriented (X4) = Variabel Independen keempat

Motivasi Kerja (Y) =Variabel dependen/terikat = Pengaruh secara simultan

Dalam gambar diatas yang diamati adalah pengaruh gaya

kepemimpinan kepala sekolah sebagai variabel bebas (X) terhadap

variabel Y yaitu motivasi kerja guru, variabel X ini terbagi menjadi 4

variabel sebagai pembagian dari macam-macam gaya kepemimpinan yaitu

gaya kepemimpinan Direktif sebagai (X1), gaya kepemimpinan Suportif

(X2), gaya kepemimpinan Partisipastif (X3) dan gaya kepemimpinan Goal

Oriented (X4). Dari keempat variabel X tersebut akan dihitung berapa
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besar pengaruhnya terhadap motivasi kerja guru (Y). Hal ini ditandai

dengan adanya garis pengaruh secara simultan ( ) yaitu garis yang

menggambarkan pengaruh antara variabel X dan variabel Y.

B. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap

fenomena sosial maupun alam. Oleh karena itu, harus ada alat ukur yang

baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian.

Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk

mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Secara spesifik

semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Jumlah instrumen

penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah

ditetapkan untuk diteliti. Maka dalam penelitian ini diperlukan dua

instrumen yaitu instrumen untuk mengukur gaya kepeminpinan kepala

sekolah dan untuk mengukur motivasi kerja guru di MTsN Bengkalis.68

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala likert. Menurut Hasan “Skala Likert merupakan jenis skala yang

digunakan untuk mengukur variabel peneliti (fenomena sosial spesifik)

seperti sikap, pendapat dan persepsi sosial seseorang atau sekelompok

orang”.69 Dengan skala Likert. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa

pertanyaan atau pernyataan. Dalam suatu instrument penelitian pasti

68 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 102.
69

Hasan M. Iqbal, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002). h. 72
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memerlukan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur variabel yang

diteliti, hal ini dikarenakan jumlah instrumen yang digunakan dalam

penelitian akan bergantung pada jumlah variabel yang diteliti. 70 Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan instrumen pedoman wawancara,

pedoman observasi dan metode angket. Peneliti menggunakan 4 (empat)

alternatif pilihan jawaban yang disediakan dalam angket yang telah

dimodifikasi dari skala Likert yaitu:

a. Selalu (diberi skor 4)

b. Sering (diberi skor 3)

c. Kadang-kadang (diberi skor 2)

d. Tidak Pernah (diberi skor 1)

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperoleh dan sesuai dengan tujuan penelitian.

metode yang digunakan penulis adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan

dengan sistematika berbagai fenomena yang diteliti. Winarno Surahmad

memberikan ulasan tentang metode ini: “Teknik pengumpulan data dimana

peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap

segala gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan

di dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan khusus

70 Ibid, Hlm:73
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diadakan.71 Winarno menambahkan bahwa observasi bukan hanya sekedar

pengamatan dan catatan akan tetapi di dalamnya terdapat tujuan, alat dan

sistem. Metode observasi peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang

keadaan, sarana dan prasarana, serta kegiatan belajar mengajar yang ada di

MTsN Bengkalis.

2. Interview (wawancara)

Interview merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulakn data

atau mencarai keterangan secara lisan dengan melakakukan Tanya jawab

dengan seseorang atau kelompok orang. Menurut Suharsuni Arikunto

interview yang sering disebut wawancara atau quesioner lisan adalah sebuah

dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

terwawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali data

penunjang yang ditujukan kepada kepala MTsN Bengkalis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable

yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat,

agenda, dan sebagainya Dengan data ini peneliti mengumpulkan data

tentang daftar guru dan pegawai, jumlah siswa, struktur organisasi sekolah,

sarana dan prasarana, daftar nama guru yang akan digunakan sebagai

sampel penelitian.

71
Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Tehnik, (Bandung:

Transito, 1990) h. 162
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1. Metode Angket (Quesional)

Metode angket atau quesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis

yang gunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dalam

penelitian ini mencakup kuesioner variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan

kepala sekolah dan variabel terikat yaitu motivasi kerja guru yang keduanya

akan diisi oleh para guru di MTsN Bengkalis sebagai responden

D. Metode Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data, maka perlu dilakukan tahap-tahap

teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan proses aktivitas meneliti kembali apakah data

yang telah terkumpul sudah cukup baik atau memadai dan dapat segera

disiapkan untuk keperluan proses kegiatan selanjutnya. 72

2. Coding

Coding merupakan kegiatan mengklasifikasikan jawaban-jawaban

para responden atau informan dengan cara menandai masing-masing

jawaban itu dengan kode tertentu dalam bentuk angka.73 Tujuannya

adalah menyederhanakan jawaban.

72 Hidayat Syah, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif,
2008, h. 153

73 Ibid. h. 156
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3. Scoring

Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam

bentuk kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan skala likert

dengan lima kategori penilaian, yaitu:

a. Skor 4 diberikan untuk jawaban Selalu

b. Skor 3 diberikan untuk jawaban sering

c. Skor 2 diberikan untukjawaban kadang-kadang

d. Skor 1 diberikan untuk jawaban tidak pernah

4. Tabulating

Tabulating yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dalam tabel,

sehingga diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian dengan jelas.

Setelah proses tabulating selesai dilakukan, kemudian diolah dengan

program komputer SPSS 17.

Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan adalah sebagai

berikut.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Dalam hal ini digunakan beberapa

butir pertanyaan yang dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang

diukur tersebut. Untuk mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan

cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor
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konstruk atau variabel. Hipotesis yang diajukan adalah: Ho : Skor butir

pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Ha : Skor butir

pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Uji

validitas dilakuan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel

untuk tingkat signifikansi 5 persen dari degree of freedom (df) = n-2,

dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya

bila r hitung < r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan

tidak valid (Ghozali, 2005).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005).

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran

sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu

konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach

Alpha > 0.60 (Nunnally dalam Ghozali, 2005).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh

adalah linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan,

maka akan dilakukan pengujian asumsi multikolinearitas,

heteroskedastisitas, dan normalitas.
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1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi

korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2005).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi

adalah sebagai berikut:

- Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi,

tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan

mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2005).

- Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Apabila antar variabel

bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini

merupakan indikasi adanya multikolinearitas (Ghozali, 2005).

- Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2)

Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel

bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas

lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai

VIF > 10 (Ghozali, 2005).

Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi seperti di

atas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari

multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya.

1. Uji Heteroskedastisitas
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Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedstisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized.

Dasar analisisnya adalah:

a. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola

tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan

di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi,

kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau

setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2005). Pada prinsipnya normalitas

dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal

dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambian

keputusannya adalah (Ghozali, 2005):
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Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis

diagonal atau garfik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka

model regrsi tidak memenuhi asumsi normalitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel

bebas yaitu: gaya kepemimpinan (X ), motivasi (Y), Persamaan regresi linier

berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005): Y = a + b1X1 + b2X2 +e,

Dimana:

Y = Variabel dependen (kinerja guru)

a = Konstanta

b1, b2, = Koefisien garis regresi

X1, X2, =Variabel independen (gaya kepemimpinan, motivasi)

e = error / variabel pengganggu

5. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2005).

Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel bebas (gaya kepemimpinan  dan motivasi kerja

guru ) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (motivasi kerja guru) amat

terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
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memprediksi variasi variabel trikat. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan

kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka R² pasti meningkat

tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel terikat. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk

menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi yang

terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu

variabel independen ditambahkan kedalam model.

2. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X

dan Y, apakah variabel X1 dan X2, (gaya kepemimpinan dan motivasi kerja

guru) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (motivasi kerja guru) secara

terpisah atau parsial (Ghozali, 2005). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian

ini adalah: Ho : Variabel-variabel bebas (gaya kepemimpinan) tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (motivasi kerja guru).

Ha : Variabel-variabel bebas (gaya kepemimpinan) mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel terikat (motivasi kerja guru). Dasar pengambilan

keputusan (Ghozali, 2005) adalah dengan menggunakan angka probabilitas

signifikansi, yaitu:

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha

ditolak.

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha

diterima.


