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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menurut 

Musfiqon penelitian yang difokuskan pada kajian fenomena objektif untuk dikaji 

secara kuantitatif.
1
 Penelitian pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian expost facto, menurut Sugiyono yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian  merunut  kebelakang  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang 

menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.
2
 Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif korelasional. Metode ini mendeskripsikan hubungan antarvariabel 

penelitian. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Bandar 

Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil 3 sampel dari 

12 Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di Kota Bandar Lampung. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai 

Maret 2017. 

                                                           
1
  Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Belajar. (Jakarta. PT. Prestasi New Jersey: 

Pearson-Prentice Hall 2012.) h.59 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2016) 

h.50 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah sejumlah guru di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 12 Madrasah. Pengambilan 

sampel dari populasi penelitian dilakukan dengan teknik purposif sampling. Teknik 

purposif sampling merupakan cara pengambilan sampel yang sangat baik sekali 

untuk populasi homogen, ialah populasi yang anggotanya berada di bawah 

penyebab yang sama.
3
 Purposif sampling akan  baik hasilnya di tangan peneliti yang 

yang mengenal populasi dan yang dapat segera mengetahui lokasi masalah-masalah 

yang khas. Karena sampling ini sangat cocok untuk studi kasus dimana banyak 

aspek dari kasus tunggal yang reprsentatif diamati dan dianalisis. Pengambilan unit 

samplingnya ditentukan oleh peneliti sampai dirasa cukup.
4
 

Mengingat bahwa seluruh populasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota 

Bandar Lampung, mempunyai karakteristik yang sama dibuktikan dengan predikat 

akreditasi B pada seluruh madrasah yang menjadi populasi sehingga dapat 

dikatakan bahwa populasi bersifat homogen. Selanjutnya, peneliti menentukan 3 

madrasah sampel dengan mempertimbangkan karakteristik, masalah-masalah yang 

khas dan lokasi Madrasah. Dengan demikian diperoleh 3 Madrasah yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. Anggota sampel merupakan seluruh guru kelas pada 

ketiga Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung. Sejumlah guru dalam 

ketiga madrasah tersebut akan menjadi responden yang akan menjadi sumber data 

dan informasi dari penelitian ini.  

 

                                                           
3
 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung; PT. Tarsino. 2005) h.172 

4
  Ibid. h.168 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut   Widoyoko,   angket   atau   kuisioner   merupakan   metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan 

permintaan pengguna.
5
 Skala data yang digunakan adalah skala likert. Apabila ada 

kesulitan dalam memahami kuisioner, resonden bisa langsung bertanya kepada 

peneliti. Angket ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai budaya 

organisasi dan kinerja guru serta Mutu Proses Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri di Kota Bandar Lampung dengan skala likert. 

1. Definisi Operasional 

Dimaksud definisi operasional pada penelitian ini adalah penjelasan secara 

aplikatif perihal hubungan langsung antarvariabel yang digunakan dalam 

penelitian, secara detail perihal definisi operasional dapat dijelaskan seperti 

berikut.  

a. Mutu Proses Pembelajaran 

Mutu Proses Pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai 

proses yang dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. Madrasah dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, 

perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan 

pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung 

pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses pembelajaran 

yang berlangsung hingga membuahkan hasil. 

                                                           
5
 Widyoko, P.E.S. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

2012), h.33 
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Mutu Proses Pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai 

baik-buruknya hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Madrasah dianggap bermutu bila berhasil 

mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan 

tujuan pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya 

tergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses 

pembelajaran yang berlangsung hingga membuahkan hasil. Variabel Mutu 

Proses Pembelajaran pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan 

instrumen berupa angket berisi pernyataan dengan menggunakan skala 

Likert, dilengkapi alternatif jawaban Y (Ya) yaitu apabila responden 

menganggap butir kuesioner yang diajukan telah terpenuhi dan sesuai 

dengan fakta di lapangan, Kk (Kadang-kadang) yaitu apabila responden 

menganggap butir kuesioner yang diajukan telah terlaksana namun belum 

memenuhi seluruh aspek atau persyaratan secara lengkap sesuai fakta di 

lapnagan, T (Tidak) yaitu apabila responden menganggap butir kuesioner 

yang diajukan tidak/belum terpenuhi dan sesuai dengan fakta di lapangan. 

b. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku 

yang diikuti oleh para anggota organisasi  termasuk  anggota  organisasi  

yang berada  dalam hirarki organisasi, maka budaya organisasi yang berada 

di dalam organisasi tersebut menjadi wahana untuk mengkomunikasikan 

harapan-harapan pendirian kepada  pekerjaan  lainnya.  Jika  budaya  

terbentuk  dengan  norma-norma  moral sosial dan perilaku dari sebuah 

organisasi yang dilaksnanakan pada keyakinan, tindak- tanduk dan prioritas 
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anggota-anggotanya, pemimpin secara definisi adalah anggota   banyak   

mempengaruhi   perilaku-perilaku   dengan   contoh   ketulusan anggota 

organisasi itu sendiri.Budaya organisasi pada madrasah merujuk pada 

suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara 

bersama,  serta  dilaksanakan  dengan  penuh  kesadaran  sebagai  perilaku 

alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang 

sama diantara seluruh unsur dan personil madrasah baik itu kepala 

madrasah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat 

yang sama dengan madrasah. 

Definisi operasional variable budaya organisasi madrasah adalah skor 

total yang diperoleh dari kuesioner budaya organisasi madrasah yang 

meliputi aspek nilai, norma, sikap atau perilaku. Terdiri dari sejumlah butir 

pernyataan. Variabel kepemimpinan kepala madrasah pada penelitian ini 

akan diukur dengan menggunakan instrumen berupa angket berisi 

pernyataan dengan menggunakan skala Likert, dilengkapi alternatif jawaban 

Y (Ya) yaitu apabila responden menganggap butir kuesioner yang diajukan 

telah terpenuhi dan sesuai dengan fakta di lapangan, Kk (Kadang-kadang) 

yaitu apabila responden menganggap butir kuesioner yang diajukan telah 

terlaksana namun belum memenuhi seluruh aspek atau persyaratan secara 

lengkap sesuai fakta di lapnagan, T (Tidak) yaitu apabila responden 

menganggap butir kuesioner yang diajukan tidak/belum terpenuhi dan 

sesuai dengan fakta di lapangan. 
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c. Kinerja Guru 

Kinerja guru beerorientasi pada kualitas pendidik. Pendidik merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, 

guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam proses 

belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru. 

Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi 

yang dipersyaratkan  dipenuhi.  Supardi  menjelaskan  bahwa  kinerja  guru 

dapat terlihat jelas dalam pembelajaran yang diperlihatkan dari prestasi 

belajar peserta didik. Kinerja guru yang baik akan menghasilkan prestasi 

belajar yang baik. Variabel Kinerja Guru pada penelitian ini akan diukur 

dengan menggunakan instrumen berupa angket berisi pernyataan dengan 

menggunakan skala Likert, dilengkapi alternatif jawaban Y (Ya) yaitu 

apabila responden menganggap butir kuesioner yang diajukan telah 

terpenuhi dan sesuai dengan fakta di lapangan, Kk (Kadang-kadang) yaitu 

apabila responden menganggap butir kuesioner yang diajukan telah 

terlaksana namun belum memenuhi seluruh aspek atau persyaratan secara 

lengkap sesuai fakta di lapnagan, T (Tidak) yaitu apabila responden 

menganggap butir kuesioner yang diajukan tidak/belum terpenuhi dan 

sesuai dengan fakta di lapangan. 
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2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

 

No

. 
Variabel Dimensi Indikator 

Butir 

sebelum 

diuji 

Butir 

sesudah 

diuji 

1 
Mutu Proses 

Pembelajaran 

Prinsip 

Mutu 

(ISO) 

a. Fokus pada pelanggan 

b. Kepemimpinan 

c. Keterlibatan orang-orang 

d. Pendekatan Proses 

e. Perbaikan terus menerus 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Proses 

Pembelajaran 

(Surya, 

Eggen dan 

Kuachak) 

a. Perubahan perilaku 

b. Terarah sesuai tujuan 

c. Siswa menjadi pengkaji 

d. Guru menggunakan 

tekhnik yang baik 

e. Guru menggunakan 

metode yang sesuai 

f. Materi memacu interaksi 

g. Materi berorientasi pada 

pemahaman 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

Mutu 

Proses 

(BAN-

SD/MI) 

a. Setiap mata pelajaran 

memiliki RPP 

b. RPP disusun perdasarkan 

6 prinsip 

c. Persyaratan proses 

d. Langkah pembelajaran 

sesuai 

e. Pendekatan tematik 

f. Pemantauan proses 

g. Supervisi proses 

h. Evaluasi terhadap guru 

i. Penyampaian hasil 

evaluasi 

j. Tindak lanjut  

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

13 

 

14 

 

- 

15 

 

16 

- 

17 

18 

19 

20 
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 2 
Budaya 

Organisasi 

Budaya 

Madrasah 

(Kemenag) 

a. Integritas 

b. Profesionalitas 

c. Inovasi 

d. Tanggung jawab 

e. Keteladanan 

23 

24 

25 

26 

27 

21 

22 

23 

24 

25 

Nilai dan 

Norma 

Budaya 

(Koentjara- 

ningrat) 

a. Tujuan Madrasah 

b. Sasaran 

c. Kurikulum 

d. Perilaku yang meliputi 

ritual (salat jamaah, 

upacara bendera dll.) 

e. Standar operasional 

prosedur 

f. Aturan-aturan 

g. Penghargaan dan sanksi 

h. Ciri khas 

28 

29 

30 

31 

 

 

32 

 

33 

34 

35 

26 

27 

28 

29 

 

 

30 

 

31 

32 

33 

Prinsip dan 

azaz 

(Depdiknas) 

a. Sebagai dasar dalam 

bertindak 

b. Komunikasi formal dan 

informal 

c. Komitmen 

d. Stabilitas sistem 

e. Sistem imbalan yang jelas 

f. Kerjasama dan keinginan 

yang kuat 

g. Membentuk perilaku 

36 

 

37 

 

38 

39 

40 

41 

 

42 

34 

 

35 

 

36 

37 

38 

39 

 

40 

3 
Kinerja 

Guru  

Kompetensi 

(Hamzah) 

a. Pedagogik 

b. Kepribadian 

c. Profesional 

d. Sosial 

43 

44 

45 

46 

41 

42 

43 

44 

Kualitas 

Kerja 

(Mulyasa) 

a. Bertanggung jawab 

terhadap tugas 

b. Berkembang 

c. Hubungan interpersonal 

d. Kehadiran 

e. Keberadaan 

f. Perencanaan 

Pembelajaran 

g. Pelaksanaan pembelajaran 

h. Evaluasi dan Hasil 

47 

 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

45 

 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
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i. Tindak lanjut dan 

pelaporan 

Standar  

(Depdiknas) 

 

a. Bekerjasama  dengan 

siswa 

b. Persiapan dan 

perencanaan pembelajaran 

c. Pendayagunaan media 

pembelajaran 

d. Pengalaman belajar siswa 

e. Kepemimpinan yang aktif  

f. Penguasaan Materi 

g. Penyampaian yang relevan 

56 

57 

 

58 

 

59 

60 

61 

62 

54 

55 

 

56 

 

57 

58 

59 

60 

 

Menurut Widoyoko, angket atau kuisioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan 

permintaan pengguna. Skala data yang digunakan adalah skala likert. Apabila 

ada kesulitan dalam memahami kuisioner, resonden bisa langsung bertanya 

kepada peneliti. Angket ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah, kinerja guru, dan efektivitas 

madrasah dengan skala likert.  

3. Uji Validitas Instrumen 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal. 

Menurut Arikunto Validitas ini merupakan validitas yang dicapai manakala 

terdapat kesesuaian antarbagian instrumen secara keseluruhan. Sebuah 

instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang 

hendak diukur.
6
 Validitas   merupakan   parameter   yang   menunjukan   tingkat   

kevalidan   atau kesahihan suatu instrumen.  

                                                           
6
 Arikunto, Suharsimin. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta 2010), h.65 



84 

 

Pengujian validitas alat ukur terlebih dahulu dilakukan penentuan harga 

korelasi antarbagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara 

mengorelasikan tiap alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah 

setiap skor item soal. Kegiatan menghitung validitas alat ukur atau instrumen 

haru memiliki validitas tinggi. Validitas instrumen pada penelitian ini diukur 

dengan menggunakan  rumus  Product  Moment  dari  Pearson.  Rumus  yang  

dimaksud adalah sebagai berikut. 

rxy =   NΣXY – (ΣX) (ΣY) 

 

  

 

Keterangan. 

rxy:  koefisiensi korelasi 

N: jumlah responden 

X: skor butir 

Y: skor total 

Kesesuaian harga rxy yang diperoleh melalui perhitungan dengan 

menggunakan rumus tersebut kemudian dikonsultasikan kepada tabel r kritik 

Product Moment dengan  kaedah  keputusan  sebagai  berikut.  Jika rhitung  

>rtabel  ,  maka instrumen tersebut dikategorikan valid. Tetapi sebaliknya, 

manakala rhitung <rtabel , maka instrumen tersebut dikategorikan tidak valid 

dan tidak layak untuk digunakan pengambilan data. Reliabilitas bermakna 

bahwa suatu instrumen terpercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data.
7
  

 

                                                           
7
  Ibid, h.83 
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a. Uji validitas instrumen pada variabel Mutu Proses Pembelajaran (Y): 

Tabel 3.2 

Validitas Instrumen Mutu Pembelajaran 

 

No. Butir 

Kuesioner 
Nilai r hitung Nilai r tabel Interpertasi 

Butir 1 0,4170 0,2429 Valid 

Butir 2 0,4630 0,2429 Valid 

Butir 3 0,6000 0,2429 Valid 

Butir 4 0,7030 0,2429 Valid 

Butir 5 0,5640 0,2429 Valid 

Butir 6 0,4710 0,2429 Valid 

Butir 7 0,3250 0,2429 Valid 

Butir 8 0,6240 0,2429 Valid 

Butir 9 0,4900 0,2429 Valid 

Butir 10 0,3250 0,2429 Valid 

Butir 11 0,2450 0,2429 Valid 

Butir 12 0,4600 0,2429 Valid 

Butir 13 0,2570 0,2429 Valid 

Butir 14 0,6520 0,2429 Valid 

Butir 15 0,3330 0,2429 Valid 

Butir 16 0,3360 0,2429 Valid 

Butir 17 0,6090 0,2429 Valid 

Butir 18 0,3320 0,2429 Valid 

Butir 19 0,4810 0,2429 Valid 

Butir 20 0,5570 0,2429 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat ketahui bahwa dari 20 item yang dijadikan 

kuesioner penelitian yang diujicobakan seluruhnya valid. Hal ini disebabkan 

nilai perhitungan rhitung > rtabel pada masing-masing butir. Sehingga 

Kuesioner ini dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data mutu proses 
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pembelajaran. Adapun grafik validitas variabel Mutu Proses Pembelajaran 

sesuai dengan hasil uji validitas masing-masing butir kuesioner adalah sebagai 

berikut: 

Grafik 3.1 

Validitas Instrumen Mutu Proses Pembelajaran 

 

 

 

b. Uji validitas instrumen pada variabel Budaya Organisasi (X1)  

Tabel 3.3 

Validitas Istrumen Budaya Organisasi 

 

No. Butir 

Kuesioner 
Nilai r hitung Nilai r tabel Interpertasi 

Butir 21 0,4030 0,2429 Valid 

Butir 22 0,4140 0,2429 Valid 

Butir 23 0,7500 0,2429 Valid 

Butir 24 0,2650 0,2429 Valid 

Butir 25 0,2440 0,2429 Valid 

Butir 26 0,3590 0,2429 Valid 

Butir 27 0,4880 0,2429 Valid 

Butir 28 0,2510 0,2429 Valid 

Butir 29 0,2480 0,2429 Valid 

Butir 30 0,5630 0,2429 Valid 
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Butir 31 0,3010 0,2429 Valid 

Butir 32 0,5910 0,2429 Valid 

Butir 33 0,5200 0,2429 Valid 

Butir 34 0,2710 0,2429 Valid 

Butir 35 0,6890 0,2429 Valid 

Butir 36 0,295 0,2429 Valid 

Butir 37 0,403 0,2429 Valid 

Butir 38 0,3210 0,2429 Valid 

Butir 39 0,7740 0,2429 Valid 

Butir 40 0,5210 0,2429 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat ketahui bahwa dari 20 item yang dijadikan 

kuesioner penelitian yang diujicobakan seluruhnya valid. Hal ini disebabkan 

nilai perhitungan rhitung > rtabel pada masing-masing butir. Sehingga 

Kuesioner ini dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data budaya 

organisasi. Adapun data distribusi frekuensi dan historgam variabel Mutu 

Proses Pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Grafik 3.2 

Validitas Instrumen Budaya Organisasi 
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c. Uji validitas instrumen pada variabel Kinerja Guru (X2) 

Tabel 3.4 

Validitas Instrumen Kinerja Guru 

 

No. Butir 

Kuesioner 
Nilai r hitung Nilai r tabel Interpertasi 

Butir 41 0,6060 0,2429 Valid 

Butir 42 0,3920 0,2429 Valid 

Butir 43 0,5730 0,2429 Valid 

Butir 44 0,6840 0,2429 Valid 

Butir 45 0,4450 0,2429 Valid 

Butir 46 0,7280 0,2429 Valid 

Butir 47 0,4210 0,2429 Valid 

Butir 48 0,3270 0,2429 Valid 

Butir 49 0,3330 0,2429 Valid 

Butir 50 0,6260 0,2429 Valid 

Butir 51 0,4270 0,2429 Valid 

Butir 52 0,4210 0,2429 Valid 

Butir 53 0,4600 0,2429 Valid 

Butir 54 0,3710 0,2429 Valid 

Butir 55 0,4210 0,2429 Valid 

Butir 56 0,7130 0,2429 Valid 

Butir 57 0,6090 0,2429 Valid 

Butir 58 0,5610 0,2429 Valid 

Butir 59 0,4760 0,2429 Valid 

Butir 60 0,6800 0,2429 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat ketahui bahwa dari 20 item yang dijadikan 

kuesioner penelitian yang diujicobakan seluruhnya valid. Hal ini disebabkan 

nilai perhitungan rhitung > rtabel pada masing-masing butir. Sehingga 

Kuesioner ini dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data kinerja guru.  
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Adapun data distribusi frekuensi dan historgam variabel Mutu Proses 

Pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Grafik 3.3 

Validitas Instrumen Kinerja Guru 

 

 

 
 

4. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa 

sesuatu  pengertian  bahwa  sesuatu  instrument  cukup  dapat  dipercaya  

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut 

sudah baik.
8
 Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

reliabelitas internal yang diperoleh dengan cara meganalisis data dari suatu 

hasil uji coba dengan rumus Alpha Cronbach
9
. 

Kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 

maka alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya, rhitung > rtabel  maka alat 

ukur tersebut tidak reliabel. 

                                                           
8
 Ibid h.50 

9
 Ibid, h.163 
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Dalam pengujian reliabelitas penulis menggunakan alat bantu Program 

SPSS 17.0. Pengujian menggunakan rumus Person Product Moment ini 

dinyatakan reliabel apabila nilai rxy > rtabel. Berikut hasil perhitungan reabelitas 

instrumen penelitian: 

Tabel 3.5 

Uji Reliabelitas Instrumen 

 

Variabel rxy rtabel df Keterangan 

Mutu Proses 

Pembelajaran (Y) 
0,8060 0,2429 45 Reliabel 

Budaya Organisasi 

(X1) 
0,8240 0,2429 45 Reliabel 

Kinerja Guru (X2) 0,8450 0,2429 45 Reliabel 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam tabel tersebut setelah dulakukan 

uji reliabelitas dengan menggunakan program aplikasi SPSS 17.0 didapatkan 

hasil bahwa korelasi antar skor item dengan total item pada variabel budaya 

organisai, kinerja guru dan mutu proses pembelajaran, diketahui pada taraf 

kesalahan 0,05 nilai rxy  lebih besar daripada rtabel  pada df (47-2) = 45, dengan  

nilai rxy  untuk variabel Y sebesar 0,8060, variabel X1 sebesar 0,8240 dan 

variabel X2 sebesar 0,8450. Artinya, butir-butir item pada variabel budaya 

organisai, kinerja guru dan mutu proses pembelajaran dapat digunakan sebagai 

alat ukur yang sah atau benar dalam menggali informasi mengenai budaya 

organisai, kinerja guru dan mutu proses pembelajaran pada Madrsah Ibtidaiyah 

Negeri di Kota Bandar Lampung. 
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5. Uji Prasyarat Analisis 

a) Uji Normalitas Data Penelitian 

Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui kondisi data yang 

didapatkan berdistribusi normal atau sebaliknya. Pengujian ini dilakukan 

terhadap data efektivitas madrasah, kepemimpinan kepala madrasah, budaya 

madrasah, dan kinerja guru.  Uji  normalitas  data  dilakukan  dengan  

menggunakan  teknik  Kolmogrof smirnov Test (Z). Kriteria pengujian ini 

adalah jika signifikansi yang diperoleh > a, maka sampel berasal dari populasi 

berdistribusi normal. Jika signifikansi diperoleh <a, maka sampel bukan berasal 

dari populasi berdistribusi normal (sig = 0,05).  Hipotesis yang diuji adalah: 

Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

 
Ha : sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

 
Hal ini bermakna Ho diterima jika data berdistribusi normal dengan 

indikasi jika Asyimtotis Significance lebih besar dari taraf nyata α = 0.05. tetapi 

sebaliknya Ho ditolak jika distirbusi data tidak normal 

 
b) Uji Linearitas Data Penelitian 

 

Uji Lineritas digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara satu 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji linearitas dalam penelitian 

ini untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel Budaya Organisasi (X1) 

terhadap variabel Mutu Proses Pembelajaran (Y) dan hubungan antara variabel 

Kinerja Guru (X2) terhadap variabel Mutu Proses Pembelajaran (Y). X1 

dikatakan linear terhadap Y apabila  nilai deviation from linearity-nya lebih 

besar dari 0,05, begitu juga X2 dikatakan linear terhadap Y apabila nilai 
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deviation from linearity-nya lebih dari 0,05 pada taraf signifikansi 0,05. 

c) Uji Homogenitas Penelitian 

Tujuan uji homogenitas sampel adalah untuk mengetahui kondisi 

data sampel yang diperoleh merupakan sampel berasal dari populasi bervarian 

homogen atau tidak homogen. Pengujian homogenitas data dari sampel 

menggunakan teknik uji analisis One-Way Anova. Kriteria uji homogenitas 

data dari sampel adalah jika nilai signifikansi > 0,05, maka variansi setiap 

sampel homogen dan (H1) ditolak, dan jika nilai signifikansi < 0,05, maka 

variansi setiap sampel tidak homogen dan (H0) diterima. 

Hipotesis yang diuji adalah: 

Ho: Varian populasi homogen 

Ha: Varian populasi adalah tidak homogen 

Kriteria pengujian terima hipotesis nol jika Asimtotik Significance 

lebih besar dari = 0,05 dan terima lainnya. 

 
 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). 

Menurut Sugiyono analisis jalur adalah analisis untuk melukiskan dan menguji 

model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (bukan bentuk 

hubungan interaktif/ reciprocal).
10

 Dengan demikian, dalam model hubungan antar 

variabel tersebut, terdapat variabel independen yang dalam hal ini disebut variabel 

eksogen (Exogeneus), dan variabel dependen yang disebut variabel endogen 

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2016) 

h.150 
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(Endogenous). Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan jalur mana yang 

paling tepat dan singkat variabel independen menuju variabel dependen terakhir. 

 

F. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel bebas 

Budaya Organisasi Madrasah (X1), Kinerja Guru (X2), terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran (Y)  baik  secara  sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.  

1. Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variable independen dengan satu variable dependen. 

Persamaan regresi linier sederhana adalah : 

 

Ŷ = a + bX  

 

Keterangan : 

Ŷ      = Subyek dalam variable dependen yang diprediksikan.  

a        = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

 b   = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan    ataupun    penurunan    variable    dependen    yang 

didasarkan pada perubahan variable dependen. Bila (+) arah garis naik, 

dan bila (-) maka arah garis turun. 
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X      = Subyek pada variable independen yang mempunyai nilai tertentu. 

Jadi, harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien 

korelasi tinggi, maka harga b juga besar, sebaliknya bila koefisien korelasi 

rendah maka harga b juga rendah (kecil). Selain itu, bila koefisien korelasi 

negatif maka harga b juga negatif, dan sebaliknya bila koefisien kprelasi 

positif maka harga b juga positif. Selain itu harga a dan b dapat dicari 

dengan menggunakan rumus berikut: 

 

     a =   dan b =     

 

Rumus ini ntuk menentukan nilai a dan b.
11

 Setelah menguji hipotesis 

regresi linier sederhana dilanjutkan dengan uji signifikansi dengan rumus t. 

menggunakan rumus t karena simpangan baku populasinya tidak 

diketahui. Simpangan baku dapat dihitung berdasarkan data yang  

sudah  terkumpul.  Jadi,  rumus  yang  tepat  untuk  uji  signifikansi  

dalam penelitian ini adalah uji t dengan rumus: 

 

     tѳ  =  

 

  

                                                           
11

  Ibid, h.261 
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Keterangan : 

tѳ  = nilai teoritis observasi  

b= koefisien arah regresi  

sb = standar deviasi 

Kriterian pengujian hipotesis yaitu : 

Jika   tѳ >tabel   maka H0  ditolak dan jika  tѳ  < ttabel  maka H0 

diterima. ttabel  diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1-α) dan 

dk= n-2. 

 

2. Regresi Linier Multiple 

Kemudian analisis dilanjutkan dengan menganalisis bentuk persamaan 

regresi linier ganda dengan model persamaan. 

 

       Y =  a + b1X1 + b2X2 + B3X3 

 

Kemudian untuk menguji signifikansi simultan  uji F dengan rumus. 

 

           F =  

 

Keterangan : 

 
JK (reg) = b1∑X1Y+b2∑X2+b3∑X3Y 

 

JK (res) = ∑Y
2
- JK (reg) 

 
n          = Banyaknya responden  



96 

 

k          = Banyaknya kelompok  

dengan Ft = Fα (k : n – k – 1) 

α = Tingkat signifikansi 

 
k = Banyaknya kelompok  

n = Banyaknya responden 

Kriteria  uji  adalah  tolak  H0    jika  Fhitung>  Ftabel   dan  dengan  

demikian  pula sebaliknya, jika Fhitung< Ftabel maka Ha diterima dk 

pembilang = k dan dk penyebut= (n – k – 1) dengan taraf signifikansi α = 

0,05. 

 




