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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode lapangan melalui survai dengan 

Pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto  penertian survai adalah “Bukanlah 

hanya bermaksud mengetahui ststus gejala, tetapi bermaksud menentukan 

kesamaan dengan cara membandingkannya dengan standard yang sudah dipilih 

atau di tentukan. Disamping itu juga untuk membuktikan atau membenarkan suatu 

hipotesis.”
1

Menurut Kerlinger “Penelitian survei mengkaji populasi (universe) yang 

besar maupun kecil dengan menyelidiki serta mengkaji sampel yang dipilih dari 

populasi itu. Untuk menentukan indikasi, distribusi dan interelasi relatif dari 

variabel sosiologis dan psikologis.”Penelitian survei tidak memberikan perlakuan 

kepada responden penelitian, namun sebagai mengetahui status gejala, ataupun 

menemukan hal yang bersifat noneksperimental dari variabel penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survey 

dengan teknik korelasional.Variabel penelitian meliputi dua variabel  bebas yaitu  

kepemimpinan kepala madrasah (X1), motivasi  kerja guru (X2) dan  variabel 

terkait kinerja guru (Y). Hubungan antara variabel penelitian tersebut dapat 

digambarkan dalam konstelasi masalah sebagai berikut: 

1
 Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek ,(Jakarta rineka 

Cipta,1998) h.91 
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Gambar 3.1. Hubungan Antar  Variabel Penelitian 

Variabel Bebas X Variabel Terikat Y 

 

 

 

Keterangan : 

Y= Kinerja Guru 

X2= Motivasi Kerja  

X1 = Kepmimpinan Kepala Madrasah 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua MIS yang  ada di Teluk betung,  yaitu MIS 

Mathla’ul  Anwar  Sinar  Gading dan MIS Mathla’ul Anwar  Kota  Karang.  

Gambaran masing-masing MIS tersebut diuraikan sebagai berikut:  

a. MIS Mathla’ul Anwar Sinargading 

1)  Sejarah Singkat  

Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Sinargading adalah salah satu 

madrasah yang berada di kota Bandar Lampung. Madrasah tersebut juga 

merupakan Madrasah Ibtidaiyah yang pertama didirikan di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan dan berada di Kampung Sinargading Kelurahan  Talang 

Kecamatan Teluk  Betung Selatan. 

Adapun yang melatarbelakangi Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar 

Sinargading ini ialah mengingat pada masa-masa tahun 1974 di wilayah tersebut 

X1 

X2 

Y 
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belum terdapat madrasah. Disamping itu didorong oleh keinginan dari anggota 

masyarakat akan kemajuan agama yang lebih kuat. Selain itu juga dalam rangka 

membantu pemerintah untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka 

atas perjuangan lurah dan tokoh masyarakat akhirnya berdirilah madrasah yang 

pada mulanya dibangun melalui wakaf dan swasembada masyarakat yang ada 

disekitar madrasah. 

Awal mulanya madrasah ini merupakan madrasah swasta dibawah 

pimpinan aktivis Nahdlatul Ulama daerah setempat diberi nama Madrasah 

Ibtidaiyah Ula, kemudian pada tahun 1978 berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah 

Mathla’ul Anwar Sinargading sampai sekarang yang ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Menteri Agama RI No. 22 tahun 1979 yang berada di Kampung 

Sinargading Kelurahan  Talang Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar 

Lampung. 

2) Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Sinargading 

a) Visi 

Terwujudnya generasi yang sehat, beriman, bertakwa dan berilmu 

b) Misi 

(1) Menanamkan keyakinan/akidah melalui pengamalan ajaran agama 

(2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan 

(3) Menmgembangkan pengetahuan dibidang IPTEK, bahasa, olahraga dan 

seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa 

(4) Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga madrasah dan 

lingkungan 
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(5) Meningkatkan mutu pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

generasi yang bermoral, kreatif, maju dan mandiri. 

c) Tujuan 

(1)  Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan 

kegiatan pembiasaan 

(2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik, minimal tingkat 

kecamatan Teluk Betung Selatan 

(3) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal 

untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

(4) Menjadi madrasah pelopor dan penggerak dilingkungan masyarakat 

sekitar 

(5) Menjadi madrasah yang diminati dimasyarakat. 

b. MIS  Mathla’ul Anwar Sinar Laut  

1) Sejarah Singkat  

  Madrasah  Ibtidaiyah mathla’ul Anwar Kotakarang  Teluk Betung Barat 

Bandar Lampung , merupakan pendidikan formal setingkat Sekolah Dasar yang 

bercirikas agama Islam dibawah naungan  Departmen Agama . Madrasah 

Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Kotakarang didirikan pada tanggal satu November  

1971, Atas prakarsa dari beberapa tokoh agama. Atas prakarsa dari beberapa 

tokoh  agama dan masyarakat yang berdomisili di sekitarnya.  

  Didirikannya  madrasah tersebut didasari oleh kepentingan masyarakat  

saat itu  karena di wilayah Kota Karang belum ada lembaga pendidikan formal 

setingkat sekolah dasar  (SD), Sehingga para orang tua  yang  akan 
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menyekolahkan anaknya mengalami kesulitan mengingat  Sekolah Dasar pada 

saat itu jaraknya cukup  jauh .  Kemudian untuk memfasilitasi  kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat  akan lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar, maka 

pada saat itu  (tahun 1971)  dipelopori oleh  Bapak Ustad Asrof (Alm) dan Bapak 

Ustad Edi (Alm) didukung oleh para tokoh masyarakat  setempat mendirikan 

lembaga pendidikan madrasah  Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar dan sebagai kepala 

madrasah adalah Bapak Ustad Asraf. 

Pada awalnya madrasah tersebut bernama  Madrasah” Manbaul Ulum” 

yang  terletak di kampung  Sinar Laut   namun karena  adanya program 

pemerintah yang akan melebarkan badan jalan, sehingga lokasi area sekolah 

dipindahkan  ke tempat  yang  sekrang  yakni Kotakarang Teluk Betung  Barat 

Dan pada saat itu juga  madrasah Manbaul Ulmu berganti  menjadi  Madrasah 

Ibtidaiyah  Mathla’ul Anwar  dan bersetatus  sebagai lembaga pendidikan cabang  

Perguruan Mathla’ul Anwar. 

2) Visi dan Misi 

a) Visi 

Membentuk manusia yang Islami, berahlakul karimah, cerdas dan 

berkualitas 

b) Misi 

(1) Menyiapkan manusia yng beriman , bertaqwa kepada Allah SWT, 

cerdas, terampil dan berahlakul  karimah. 

(2) Meningkatkan sumber manusia yang ada 

(3) Optimalisasi poses belajar mengajar  
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(4) Mengembangkan kreatifitas dan dan kompetisi di segala bidang 

(5) Meningkatkan peran serta masyarakat 

(6) Meningkatkan pemberdayaan sarana dan prasarana 

(7) Melaksanakan manajemen berbasis madrasah 

(8) Menjaga madrasah BARI (Bersih, Aman Rapih dan Indah) 

2. Waktu Penelitian\ 

Waktu Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan yaitu 

mulai bulan Juli sampai bulan Agustus 2016. 

C. Populasi dan Sampling 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, akan 

tetapi objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.
2
  

sebagaimana yang dikutip oleh wina sanjaya populasi menurut fraenkel 

adalah “is the group of interest to the researcher, the group to whom the 

researcher would like to generalize the result of study.” Jadi populasi adalah 

kelompok yang menjadi perhatian peneliti, kelompok yang berkaitan dengan 

untuk siapa generalisasi hasil penelitian itu berlaku. Selanjutnya ia juga 

                                                           

2  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan  (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 117 
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mengemukakan bahwa kelompok yang menjadi populasi dalam bidang 

pendidikan bisa kelompok manusia yang secara individual seperti, siswa, guru, 

dan individu lainnya. Atau bisa kelompok yang bukan individu seperti kelas, 

sekolah, atau berbagai fasilitas lainnya.
3
  

2. Sampling ( sampel) 

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. 

Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu 

populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik 

suatu populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak dapat 

dipercaya, dan kesimpulannya pun bisa keliru. Hal ini karena tidak dapat 

mewakili populasi. 

 Penelitian ini adalah penelitian populasi yang mengambil semua sampel 

yang di teliti . Sebagaimana  Suharsimi Aikunto menyatakan: Apabila subyeknya 

kurang dari 100, diambil semua sekaligus sehingga penelitiannya penelitin 

populsi. Jika subyeknya besar maka diambil 10 -15% atau 20-25% atau lebih.
4
  

Populasi dalam dalam penelitian ini adalah semua guru dan  kepala madrasah 

yang berada di dua madrasah yaitu MIS Mathla’ul Anwar sinargading  yang 

berjumlah 12 orang  dan MIS Mathla’ul  Anwar  Sinar  Laut  yang  berjumlah 18 

orang.  jadi seluruhnya  berjumlah 30 orang.  karena jumlahnya kurang dari 

seratus orang. Maka penelitian ini adalah penelitian populasi. 

                                                           

3  H. Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan  (Jenis, Metode, dan Prosedur), (Jakarta: 

Kencana, 2014), Hal. 228 
4
 Suharsimi Arikunto, Metode Research  (Jakarta , Rajawali Pers, 1983) h.107 



76 

 

D. Rancangan Perlakuan 

Dalam Penelitian ini penulis melakukan rancangan perlakuan adalah 

sebagai berikut  

1. Memilih Tehnik Analisis 

Tehnik analisis yang digunakan oleh penulis adalah  statistik deskriptif dan 

statististik inferensial.  Statistik deskriptif. digunakan untuk  penyajian data 

ukuran gejala terpusat  yang  terdiri dari skor minimum dan maksimum, nilai rata-

rata, modus, median, mode dan sum.  Sedangkan statististik inferensial untuk 

menganalisis hipotesis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi baik 

sederhana maupun ganda. 

2. Menetapkan Program Software 

“Software statistik adalah sebuah program pengolah data statistik yang 

berfungsi untuk mempermudah proses pengolahan data  untuk keperluan 

penelitian kuantitatif.”
5
 Program  Software yang digunakan oleh penulis adalah 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Vasw 18. 

3. Pengolahan Data 

a. Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah untuk meyakinkan data yang akan di olah bermutu 

atau tidak . Langkah-langkah Verifikasi data adalah sebagai berikut: 

1) Mengevaluasi Responden apakah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan 

arahan dan pedoman  yang diberikan. 

                                                           

5
 Rully Indrawan dan poppy  yaniawati,) Metodologi Prnrlitian, Refika Aditama 

Bandung(2014 h.162 
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2) Memeriksa Kelengkapan dan kejelasan data yang terkumpul  

3) Melihat kesatuan ukuran .Apakah angket sudah terisi dengan ukuran data 

yang sama. 

b. Klasifikasi dan Pengolahan 

    Kegiatan ini merupakan kegiatan pengelompokan data berdasarkan variabel 

c. Entri Data 

    Entri data adalah proses memasukkan data ke komputer. 

d. Analisis Statistik 

1)   Anasisis Statistik Deskriptif 

2)  Analisis Inferensial 

  Regresi sederhana dan regresi ganda 

e. Membuat Tampilan 

  Tabel dan Gambar 

4. Menyimpulkan Hasil Penelitian 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan proses pencarian data primer dan sekunder 

untuk keperluan penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang penting 

dalam penelitian ilmiah, karena pada dasarnya data yang telah terkumpul akan di 

gunakan dalam karya tulis yang di lakukan. Dalam rangka pengumpulan data, 

penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

 

 



78 

 

1.  Kuesioner (angket) 

“ Kuisioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat  pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk di jawabnya”
6
.  

Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data berupa informasi secara langsung 

dari responden. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner kepada guru 

MIS  Mathla’ul  Anwar   Sinar laut  dan MIS Mathla’ul Anwar Sinar Gading 

Teluk Betung   Bandar Lampung. Hasil jawaban dari kuesioner tersebut kemudian 

diolah oleh peneliti untuk membuktikan ada tidaknya Pengaruh antara 

kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi kerja guru  dengan kinerja guru 

MIS Mathla’ul Anwar Teluk Betung   Bandar  Lampung. 

2.  Dokumentasi  

Yakni menggunakan data-data sekunder atau data-data yang sudah tersedia 

atau disediakan oleh lembanga atau organisasi yang di teliti. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan interview dan dikumentasi sebagai pelengkap dari data yang 

dianggap kurang lengkap, adapun hasil dari interview dan dolumentasi tidak 

dimasukkan dalam analisa data. 

 

 

 

                                                           

6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Refisi F, 

Jakarta, Rineka Cipta , 2002,h.112 
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a. Instrumen Variabel Terikat Y  (Kinerja Guru)   

1)  Definisi Konseptual  

Menurut  Robert  Bacal  bahwa  manajemen  kinerja sebagai  sebuah 

proses komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan  

antara seorang karyawan dan penyedia langsungnya.
7
  

Kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar yang bermutu melalui kecakapan dan keterampilan sehingga mencapai 

tujuan pendidikan secara efektif. 

2)  Definisi Oprasional 

Kinerja Guru adalah total skor yang diperoleh dari hasil penilaian 

pimpinan (kepala madrasah) dan guru  kepada guru itu sendiri  tentang 

perencanaan,  pelaksanaan dan proses evaluasi terhadap siswa  dalam 

menjalankan tugasnya sebagai guru. 

Mengenai indikator-indikator untuk mengukur kinerja guru adalah: 

a)  Perencanaan dan persiapan  sebelum melaksanakan pembelajaran . 

b)  Menguasai dan mengembangkan metode. 

c) Menguasai bahan pelajaran dan menggunakan sumber belajar. 

d) Bertanggung jawab memantau hasil belajar mengajar. 

                                                           

7
 Robert Bacal,performance manajement, Terj, Surya Darma,dan  Yanuar irawan,(Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama,2001)h.86 
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e) Kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya. 

f) Kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran. 

g) Melakukan interaksi dengan murid untuk menimbulkan motivasi. 

h) Kepribadian yang baik,jujur dan obyektif dalam membimbing siswa. 

i) Guru mampu berfikir sistimatis tentang apa yang dikalukannya. 

j) Melakukan Evaluasi hasil belajar 

Tabel 3.1  Kisi-kisi Variabel Instrumen Kinerja 

No Indikator  Nomor Butir Jumlah 

1 Persiapan  sebelum melaksanakan proses KBM 6,14 2 

2 Menguasai bahan pelajaran dan menggunakan 

sumber belajar 

1,18 

 

2 

3 mengembangkan metode 15 1 

4 Bertanggung jawab memantau hasil belajar 

menganjar  

5 1 

5 Kedisiplinan dalam mengajar dan tugas 

lainnya., 

2,4,10 

 

3 

6 Melakukan interaksi dengan murid untuk 

menimbulkan motivasi 

8,13 

 

2 

7 Kepribadian yang baik,jujur dan obyektif 

dalam membimbing siswa, 

7,12,17 

 

3 

8 Kreatifitas dalam pelaksanaan pengajaran  3 1 

9 Guru mampu berfikir sistimatis tentang apa 

yang dikalukannya 

9 1 

10 Melakukan Evaluasi  baik sebelum atau  

sesudah menyampailkan materi pelajaran 

11,16 2 

 JumlaJumlah  18 

 

3)   Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

a) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrumen 

atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur, item instrumen yang 

tidak valid berarti tidak dapat mengukur apa yang ingin di ukur sehingga hasil 
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yang didapat tidak dapat dipercaya,  sehingga item yang tidak valid harus 

dibuang atau diprbaiki.  Dalam menguji validitas peneliti menggunakan  alat 

uji dengan metode korelasi person yaitu mengkorelasikan antara skor tiap item 

dengan skor total item kemudian melakukan korelasi terhadap nilai korelasi.  

Dalam penelitian ini  peneliti  memberikan istrumen terhadap responden yang 

bejumlah 20 orang dengan total  instrumen kepemimpinan 21 item, motivasi 22 

item  dan kinerja 21 item . Berikut adalah hasil uji validitas  instrumen Kinerja 

Analisis dilakukan terhadap semua instrumen dengan computer program Spss 

,dimana batas angka kritis adalah 0,05 . Untuk memperoleh gambaran tentang 

hasil analisis uji validitas  yang dilakukan terhadap variabel kinerja terdapat di 

lampiran. 

Berdasarkan signifikansi  

- Jika nilai signifikansi  > 0,05 maka item dinyatakan tidak valid  

- Jika nilai signifikansi < 0,05 maka item dinyatakan valid 

Dari autput  dapat diketahui nilai signifikansi tiap item kinerja  dengan skor 

total pada nilai sig  (2-tailed)  dari 21 item yang nilai signifikansinya > dari 

0,05 adalah  item 10,14,19  jadi ketiga item tersebut dinyatakan tidak valid  

sehingga harus dibuang . Sedangkan Item lainnya dinyatakan valid karena nilai 

signifikansinya < 0,05(terlampirkan). 

b) Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas maka dilanjutkan uji reliabilitas, item-item yang 

dimasukkan ke uji reliabilitas adalah semua item yang valid, jadi item yang 

tidak valid tidak diikutkan dalam analisis dan juga skor total tidak dimasukkan.   
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Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya 

tetap konsistren atau tidak,  jika pengukuran diulang, instrumen kuisioner yang 

tidak reliabel maka tidak konsisten untuk pengukuran sehingga pengukuran 

tidak dapat dipercaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

Cronbach Alpha. “Metode pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas 

menggunakan batasan 0,6  Menurut Sekaran, Reabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.
8
” Untuk 

memperoleh gambaran tentang hasil analisis yang dilakukan terhadap variabel 

kinerja terdapat pada tabel 3.4 

Tabel 3.2 Reliabilitas Variabel Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,951 18 

 

Dari autput  dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen pada nilai Cronbach 

Alpha. Sebesar  0,951, karena nilai lebih besar dari 0,6 ( 0,951 > 0,6)maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen pada  variabel kinerja adalah reliabel  

b. Instrumen Bebas/Moderat  X1 (Kepemimpinan) 

1) Definisi Konseptual  

 Makna kata kepemimpinan erat kaitannya dengan makna kata memimpin. 

Kata memimpin mengandung makna yaitu kemampuan untuk menggerakkan 

segala sumber yang ada pada suatu organisasi sehingga dapat didayagunakan  

                                                           

8
 Priyatno Dwi, op cit h.155 
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secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Wahjosumidjo, 

dalam praktek organisasi, kata memimpin mengandung konotasi menggerakkan, 

mengarahkan, membimbing, melindungi, membina memberikan teladan, memberi 

dorongan dan memberi bantuan.
9
 

“Kepemimpinan kepala madrasah menurut Widarto adalah Kepala 

madrasah merupakan kunci kesuksesan madrasah dalam mengadakan perubahan, 

sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbaiki program dan proses 

pembelajaran di madrasah  sebagian besar terletak pada diri kepala itu sendiri. 

Widarto juga mengatakan bahwa kepala madrasah memiliki peran dan tanggung 

jawab sebagai manajer pendidikan, Pemimpin pendidikan, Supervisor dan 

administrator pendidikan.”
10

 

2) Definisi Oprasional 

Kepemimpinan kepala madrasah adalah total skor penilaian kepemipinan 

terhadap dirinya dan guru terhadap kualitas kepemimpinan kepala madrasah 

dalam menjalankan tugasnya sebagai  kepala madrasah.  

Indikator – indikator untuk mengukur kepemimpinan  kepala madrasah sebagai 

berikut: 

a)  Cara pimpinan mendorong guru berprestasi. 

b)   Cara Pimpinan memberi perintah atau petunjuk 

                                                           

9
 Wahjosumidjo,Kepemimpinan dan Motivasi (Jakara,Ghalia Indonesia, 1984) h.16 

10
 Made Pidarto, Landasan Kepemimpinan,Stimulus ilmu pendidikan becorak Indonesia 

(Bandung Rineka .2001)h.68 
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c)  Cara pimpinan memberikan dorongan dan semangat 

d)  Cara pimpinan ikut berpartisipasi dengan bawahan. 

Tabel 3.3  Kisi –Kisi Instrumen Kepemimpinan Kepala Madrasah 

No Indikator No Butir Jumlah 

1 Cara Pimpinan menjadi tauladan  1,2,7 3 

2 Cara pimpinan merencanakan sebuah program 

 

3,4,5,8 4 

3 Cara Pimpinan memberikan dorongan dan 

semangat 

9,10,11,12,

13,15 

6 

4 Cara pimpinan ikut berpartisipasi dengan bawahan 

 

6,14,16,17,

18 

5 

 Jumlah  18 

 

3)  Uji Validitas  dan Reliabilitas  

a) Uji Validitas 

Uji Validitas  dari 21 butir instrumen  yang di uji cobakan terhadap 20 

guru  maka di peroleh nilai yang  valid adalah 18 butir sedangkan  

instrumen  yang 3  tidak valid karena signifikansinya lebih besar dari 

0,05 yaitu item no 6,10 dan 14 .sedangkan yang lainnya valid karena 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05. (Terlampirkan ) 

b) Uji Reliabilitas  

       Hasil analisis uji relibilitas terhadap variabel kepemimpinan terdapat  

pada tabel 3.4 
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Tabel 3.4 Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 

 

 

 

 

Dari autput  dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen pada nilai 

Cronbach Alpha. Sebesar  0,941, karena nilai lebih besar dari 0,6 ( 0,941 > 

0,6) maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada  variabel 

kepemimpiunan  adalah reliabel. 

c. Instumen Bebas X2 ( Motivasi Kerja Guru) 

1)  Definisi Konseptual 

Motivasi kerja  guru adalah dorongan seorang guru untuk berprestasi 

dengan melakukan tindakan dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam 

upaya untuk mencapai tujuan dalam pendidikan . 

2) Definisi Operasional  

 Motivasi adalah total skor yang diperoleh dari jawaban responden (guru) 

yang merupakan skor penilaian guru terhadap unsur-unsur yang dapat mendorong 

guru melakukan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang lebih 

baik. Mengenai indikator-indikator untuk mengukur motivasi kerja guru sebagai 

berikut:        

a). Keinginana untuk memperoleh kebanggaan 

b). Keinginan untuk memberi sumbangan yang berguna 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

  
,941 18 
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c). Keinginan prestasi yang lebih tinggi 

d). Keinginan untuk mendapatkan penghargaan  

e). Keinginan untuk mengambil resiko 

f). Keinginan untuk bertanggung jawab 

Tabel 3.5  Kisi-kisi Instrumen Motivasi 

 

No 

 

Indikator No Butir Jumlah 

1 Keinginan untuk memperoleh kebanggaan  8,18 

 

2 

2 Keinginan untuk memberi sumbangan yang 

berguna   . 

2,5,12 

 

3 

3 Keinginan prestasi yang lebih tinggi . 9,13,17 3 

4 Keinginan untuk mendapatkan penghargaan 10,14 2 

5 Keinginan untuk mengambil resiko 3,9,11 3 

6 Keinginan untuk bertanggung jawab 1,7,16 3 

7 Keinginan mendapatkan rasa aman 4,6,15 3 

 Jumlah  18 

 

3) Uji Validitas dan Reliabilitas  

a) Uji validitas 

  Dari 22  butir instrumen motivasi kerja guru  terhadap 20 responden 

dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan dari butir-butir 

instrumen yang digunakan dalam penelitian. Dari  22 butir instrumen  

yang di uji cobakan terhadap 20 guru  maka di peroleh nilai yang  valid 

adalah 18 butir instrumen  sedangkan yang 4  tidak valid karena 

signifikansinya lebih besar dari 0,05.yaitu item no 3,5,7,12 Maka 

intrumen yang tidak valid dibuang .sedangkan yang lainnya valid karena 

signifikansinya lebih kecil dari 0,5.(terlampirkan)  
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b) Uji Reliabilitas  

Hasil analisis uji reliabilitas terhadap variabel motivasi  terdapat pada tabel 

3.4 

Tabel 3.6 Reliabilitas variabel Kepemimpinan 

 

 

 

Dari autput  dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen pada nilai 

Cronbach Alpha. Sebesar  0,921, karena nilai lebih besar dari 0,6 ( 0,921 

> 0,6) maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada  variabel 

kepemimpinan  adalah reliabel. 

4) Jenis Instrumen  

Insrumen penelitian  berbentuk penilaian kinerja guru oleh pemimpin 

(kepala madrasah) dan oleh guru  kepada guru itu sendiri . Kuisioner 

kepemimpinan diberikan kepada guru untuk menilai kepemimpinan kepala 

madrasah  dan kuisioner motivasi diberikan  bagi guru itu sendiri.  Sebelum 

format penilaian kinerja dan kuisioner disajikan terlebih dahulu dibuat kisi-kisi 

untuk setiap variabel (terlampiran). Dari Ketiga  variabel dibuat sekala penilaian 

dengan rentan jawaban 1 sampai 4 masing-masing jawaban diberi skor: 

A diberi skor 4 

B diberi skor 3  

C diberi skor 2 

D diberi skor 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,921 18 
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Dan instrumen dikembangkan berdasarkan indikator yang sebelum 

digunakan dalam penilaian, Instrumen tersebut di uji tingkat validitas dan 

reliabilitasnya.  Butir-butir instrumen yang valid digunakan untuk alat pengukuran 

dan penilaian, sedangkan butir instrumen yang tidak valid dibuang. 

Untuk keperluan analisis, data yang diperoleh dari kuesioner berupa 

pernyataan/pertanyaan masing-masing diberikan bobot penilaian dengan 

menggunakan skala likert seperti yang termuat pada tabel. 

Tabel 3.7  Skala Pengukuran Data Kuesioner 

PilihanJawaban Kode Skor Makna 

Sangat Setuju SS 4 Sangat Tinggi 

Setuju S 3 Tinggi 

Kurang Setuju KS 2 Sedang 

Tidak Setuju TS 1 Rendah 

 

5) Tehnik  Analisis  Data 

a) Statistik Deskriptif 

Setelah angket Kepemimpinan kepala madrasah, angket motivasi  dan 

angket kinerja guru  terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan rumus 

statistik,  yaitu statistik deskriptif dan statistik  inferensial. Santosa menjelaskan: 

“statistik  deskriptif untuk penyajian data ukuran gejala terpusat yang terdiri dari 

skor minimum dan maksimum, mean, modus, median, standar devition sum atau 

penyebaran untuk memperoleh simpang baku dan rentang skor dari statistik 

deskriptif dapat pula disajikan data variabel tunggal dalam bentuk tabulasi 

distrbusi frekwensi mutlak maupun relatif  yang kemudian dituangkan dalam 
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histogram. Sedangkan statististik inferensial untuk menganalisis hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi dan korelasi baik sederhana maupun ganda.
11

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

 

Y = a + bX 

Dimana : 

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent) 

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh 

Predictor. 

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

 a =   (Σy) (Σx²) - (Σx) (Σxy) 

                 n(Σx²) – (Σx)² 

 b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy) 

              n(Σx²) – (Σx)² 

Peneliti menggunakan analisis deskriptif tidak dimaksudkan untuk  

menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang variabel 

eksogen yang berfungsi mempengaruhi dan variabel endogen  yang 

dipengaruhi.Variabel eksogen atau variabel bebas dalam penelitian ini ada dua 

yaitu kepemimpinan kepala madrasah (X1)  dan  motivasi kerja guru (X2), 

                                                           

11
Santoso  Murwani, Statistik Terapan (Jakarta Uhamka press,2007),h1-7 
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sedangkan Variabel endogen atau variabel terikat ada satu yaitu kinerja guru(Y). 

Analisis Inferensial digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh langsung 

variabel kepemimpinan kepala madrasah terhadap variabel kinerja guru X 1→ Y, 

variabel, dan variabel motivasi kerja guru  terhadap kinerja guru X2→Y. Dan 

Variabel kepemimpinan kepala madrasah dan  motivasi kerja guru   terhadap 

kinerja guru. Sebelum uji hipotesis dilakukan, uji persyaratan terhadap asumsi 

tingkat validitas, reliabilitas dan normalitas.  

Analisis Hasil Ujicoba  

Untuk mengetahui validitas butir soal angket  Pengaruh kepemimpinan 

kepla madrasah, motivasi kerja dan kinerja guru digunakan rumus korelasi biresial 

titik  (point biresial) adapun rumus kolerasi biserial titik adalah sebagai berikut: 

rpbi=   

Keterangan: 

   
1
+      = Rata-rata sekor untuk menjawab benar 

    
1x

    = Rata-rata sekor untuk seluruhnya 

   P1       = Proporsi yang menjawab benar (tingkat kesulitan) 

   qi = I-P1 

      &x = Standar  deviasi total semua responden .
12

 

b).  Statistik  Inferensial  

                                                           

12
  Ibid, h. 122 
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(1)  Analisis Regresi Sederhana 

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan hipotesis penelitian,  

maka penggunaan analisis model regresi yang digunakan adalah model regresi 

sederhana. Model matematis yang menyatakan hubungan antara variabel bebas 

kepemimpinan kepala madrasah  (X1)  dengan kinerja guru (Y),dan hubungan 

antara variabel bebas  motivasi kerja guru (X2)  dengan kinerja guru (Y) 

dinyatakan dengan persamaan regresi sederhana berikut : 

1. Ŷ=a+b.X1 

2. Ŷ=a+b.X2 

Keterangan : 

a = konstanta 

b = koefisien arah regresi 

X1 = variabel bebas   pengsruh kepemimpinan kepala madrasah 

X2 = variabel bebas  motivasi kerja guru  

Ŷ = variabel terkait  kinerja guru 

N = banyaknya sampel 

Besarnya nilai konstanta a dan koefisien regresi b  dapat dihitung 

melalui rumus:  
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(2) Analisis Regresi Berganda 

Analisis  regresi berganda digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh  pengaruh  kepemimpinan kepala madrasah, dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru, dengan menggunakan bantuan program SPSS vasw 18 

makadapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ŷ =a+b1.X1+b2.X2 

Dimana: 

Ŷ= kinerja guru  

a= konstanta 

b1= koefisien regresi pengaruh kepemimpinan kepala madrasah 

b2=koefisien regresi motivasi kerja guru 

X1=pengaruh kepemimpinan 

X2= motivasi kerja guru 
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6) Hipotesis Statistik  

Dalam penelitian yang menggunakan analisis statistik inferensial, terdapat 

dua hipotesis yang perlu diuji, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. 

Menguji hipostesis penelitian berarti menguji jawaban yang sementara itu apakah 

betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Kalau terjadi berarti 

hipotesis penelitian terbukti dan kalau tidak berarti bahwa tidak terbukti. 

Selanjutnya menguji hipotesis statistik, berarti menguji apakah hipotesis 

penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel itu dapat 

diberlakukan pada populasi atau tidak 

 Hipotesis statistik hanya digunakan jika kita mengambil sampel dari 

populasi, diuji menggunakan statistik inferensial dan dinyatakan dalam bentuk 

angka  Dalam penelitian ini hipotesis statistik yang digunakan adalah Uji T dan 

uji F. 

1. . Uji-t 

Uji statistik digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan 

variable bebas secara parsial terhadap variable terikat, dan menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah: 

 

Dimana: 
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t-hitung = Nilai t 

r = Nilai koefisien korelasi 

n =Jumlah  sampel 

Dari hasil penghitungan uji t, kemudian hipotesis  diuji ditetapkan sebagai 

berikut : 

H0 : β1, β2, < 0 : menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara 

kepemimpinan kepala madrasah, dan motivasi 

kerja Guru  dengan kinerja guru pada MIS 

Mathla’ul Anwar Teluk Betung Bandar Lampung 

H1 :β1,β2,>0 : menunjukkan  terdapat pengaruh antara Pengaruh 

kepemimpinan kepala madrasah, dan Motivasi 

kerja guru dengan kinerja guru pada MIS 

Mathla’ul Anwar Teluk betung Bandar Lampung 

Dengan kriteria penerimaan hipotesis: 

1. Jika t hitung  > t tabel dan sig  <0,05,  maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2. Jika t hitung < t tabel  dan sig   > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

3. Taraf signifikan=5 %(0,05) 

4. Derajat kebebasan (df) = n-2 

2.  Uji-F 

Uji F untuk mengetahui  pengaruh kedua variabel pengaruh kepemimpinan 
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kepala madrasah  dan motivasi kerja guru secara bersama sama terhadap kinerja 

guru. Langkah- langkah yang digunakan sebagai berikut: untuk mengujinya 

dipergunakan rumus : 

 

Dimana: 

R
2 

= koefisien determinasi 

N = banyaknyasampel 

k = banyaknya parameter/ koefisien regresi plus konstanta 

Dengan criteria pengujian sebagai berikut : 

1. Jika  Fhitung > Ftabel dan sig <0,05, maka Ho ditolak dan H1 

diterima 

Hipotesis Uji 

H1 : β≠0: Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi 

kerja guru secara bersama sama berpengaruh terhadap 

kinerja guru. 

2. Jika F hitung <  Ftabel  dan  sig > 0,05, maka Ho diterima dan H1 

ditolak 

Hipotesis Uji 
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H0 : β = 0 : pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi 

kerja guru secara bersama sama tidak berpengaruh 

terhadap kinerja guru. 

Level Significance (taraf signifikan) berupa pedoman pengujian yang di nyatakan 

dalam bentuk persentase luas kurva  normal yang digunakan adalah sebesar 5% 

(0,05) 
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