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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

kausal lapangan dengan alat pengumpul data yang pokok berupa kuesioner. 

Data penelitian dikumpulkan dengan kuesioner yang dikembangkan oleh 

peneliti dari indikator, kepemimpinan kepala madrasah (X1), iklim kerja (X2)  

motivasi kerja (X3), dan kompetensi pedagogik guru (X4) serta kinerja guru 

madrasah (Y) yang diberikan kepada sampel penelitian dari populasi. Melalui 

penelitian ini diharapkan dapat diketahui seberapa besar pengaruh  variabel 

X1 terhadap variabel (Y), variabel X2 terhadap variable (Y), variabel X3 

terhadap variabel (Y) dan variabel X4 terhadap variable (Y), serta besar 

pengaruh antara variabel (X)  secara bersama-sama terhadap variabel (Y). 

Desain pengaruh antara variabel X dan variabel Y yang diteliti tersebut 

dilukiskan dalam konstelasi masalah berikut ini 

 
 
                                                                                ρY1 
                                                                                    
 
 
                                                                                       ρY2 
 
 
                                                                                        ρY3 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                 ρY4 
                                                                                  
                                                                                                                 ρYX 
                                                                                                                                                                                         
                            Gambar 2 : Konstelasi  Penelitian  
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B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ditinjau dari segi variabelnya, penelitian ini terdiri atas 5 variabel 

yaitu: Kepemimpinan kepala madrasah, Iklim kerja, Motivasi kerja, 

Kompetensi pedagogik dan Kinerja guru. Variabel Kepemimpinan kepala 

madrasah, Iklim kerja, Motivasi kerja dan Komptensi pedagogik sebagai 

variabel Independent, sedangkan variabel Kinerja guru sebagai variabel 

Dependent. 

1. Tempat Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah pada Madarasah Tsanawiyah 

Negeri di Kabupaten Lampung  Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan 

populasi sebanyak 143 orang guru yang tersebar pada empat Madrasah 

Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Lampung Selatan yaitu: Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Selatan di Kalianda Kecamatan Kalianda 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Selatan di Palas Kecamatan 

Palas, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lampung Selatan di Sidoharjo 

Kecamatan Waypanji dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Lampung Selatan 

di Banjarsari Kecamatan Waysulan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama enam  bulan dimulai dari bulan Juli 

sampai Desember 2014 yang dilakukan secara bertahap dan dimulai dari 

persiapan penelitian, survai awal, melakukan kajian pustaka yang sesuai 

dengan variabel yang dipilih, menyusun proposal, seminar proposal, 

perbaikan proposal, membuat instrumen penelitian, uji coba instrumen, 

analisis validitas instrumen, pengumpulan data,  analisis data, penyusunan 
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disertasi lengkap, merevisi disertasi dengan konsultasi kepada promotor dan 

kopromotor, dan  ujian promosi doctor, yang dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Jadwal kegiatan penelitian 

 

No 

 

Kegiatan 

Tahun 2014 

Juli Agustus September Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Pra survey 

2 Proposal 

3 Seminar Proposal 

4 Perbaikan Proposal 

5 Konsultasiinstrument 

6 Surat Izin penelitian 

7 Uji Coba Instrumen 

8 Pengambilan data 

9 Analisis data 

10 Penyusunan  Disertasi 

11 Ujian promosiDoktor 

12 Perbaikan Disertasi 

 

3. Jabaran Variabel Penelitian 

Banyak komponen yang menjadi faktor dan dapat mempengaruhi 

terhadap variabel kinerja guru, akan tetapi pada penelitian ini hanya dibatasi 

pada variabel kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja 

dan kompetensi pedagogik selain juga masih banyak variabel lain yang 

dapat mempengaruhi kinerja guru. Selanjutnya berdasarkan analisa penulis 

terhadap hasil survai awal penelitian terdapat empat variabel atau faktor 

tersebut diatas yang dominan dalam mempengaruhi kinerja guru madrasah 

Tsanawiyah negeri di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu dari masing-



134 
 

masing variabel baik variabel bebas (eksogen) maupun variabel terikat 

(endogen) juga banyak hal dan faktornya yang mempengaruhi oleh sebab itu 

penulis membatasi hanya pada beberapa dimensi dan indikator dari setiap 

variabel tersebut, sebagaimana pada tabel berikut ini.  

Tabel 7 

Jabaran variabel, dimensi, sumber data dan instrumen/skala 

No Variabel Dimensi Indikator-indikator  Sumber Data Instrumen / 
Skala 

 

 

 

1 

 

 

 

Kinerja 
Guru 

performer 
(unjuk kerja)  

Mengembangkan ide baru atas 
prakarsa sendiri. 

Guru MTs.N 
di Kabupaten 
Lampung 
Selatan 

Angket 
berupa butir 
pertanyaan 
atau 
pernyataan / 
Likert 

Bekerjasama dengan 
rekan   sejawat. 

behavior 
(perilaku)  

Kesetiaan dalam 
melaksanakan tugas 

Tanggung jawab sebagai 
pendidik. 

Ketaatan akan tugas. 

Berprestasi 
dalam kerja 

Berprestasi dalam kerja. 

to achieve 
results 
(pencapaian 
hasil kerja) 

Membuat rencana pengajaran  

Melaksanakan pembelajaran. 

Evaluasi hasil belajar. 

 

 

 

2 

 

 

 

Kepemim
pinan 
Kepala 
Madrasah 

Kepribadian 
dan 
pengalaman 
kepala 
sekolah 

Kreativitas dalam bekerja. Guru MTs.N 
di Kabupaten 
Lampung 
Selatan 

Angket 
berupa butir 
pertanyaan 
atau 
pernyataan / 
Likert 

Penanganan konflik secara 
bijak. 

Keteladanan pada bawahan. 

Komunikatif dengan bawahan. 

Kemampuan 
manajerial 

Gaya kepemimpinan kepala 
sekolah. 

Strategi pengambilan 
keputusan. 

Iklim dan 
tujuan yang 
akan dicapai 

Pengarahan guru dalam 
pembelajaran. 

Pembimbingan guru dalam 
pembelajaran. 

Pembentukan kerjasama 
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dengan orang lain. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Iklim 
Kerja 

 
 

Fisik  

Penerangan (iluminasi).  Guru MTs.N 
di Kabupaten 
Lampung 
Selatan 

Angket 
berupa butir 
pertanyaan 
atau 
pernyataan / 
Likert 

Warna ruangan 
  Suhu ruangan 
Kenyamanan lingkungan 

 
 

 
Nonfisik  

Hubungan atasan dan 
bawahan 
Hubungan antar teman 
sekerja (sejawat) 
Sistem komunikasi 
Sistem kepemimpinan; 
Kebersamaan 
Kerja sama dalam 
melaksanakan tugas 
Penghargaan terhadap 
kreativitas dan inovasi 
guru 
Saling mempercayai 
Rasa humor 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Motivasi 
Kerja 

 
Internal 

Tanggung jawab guru Guru MTs.N 
di Kabupaten 
Lampung 
Selatan 

Angket 
berupa butir 
pertanyaan 
atau 
pernyataan / 
Likert 

Melaksanakan tugas 

Memiliki tujuan, 

Ada umpanbalik, 

Senang dalam bekerja, 

Bekerja lebih unggul 

Mengutamakan prestasi kerja. 

 

Eksternal 

Memenuhi kebutuhan  hidup 
dan kerja 

Senang memperoleh pujian dari 
apa yang telah dikerjakan,  

Bekerja karena ada insentif   
Bekerja karena ingin 
perhatian teman dan atasan 

 

 

5 

 

 

Kompetensi 
Pedagogik 

Penguasaan 
karakteristik 
peserta didik 
dan wawasan 
kependidikan 

  Pemahaman tentang siswa Guru MTs.N 
di Kabupaten 
Lampung 
Selatan 

Angket 
berupa butir 
pertanyaan 
atau 
pernyataan  

  Pemahaman  Landasan      
  Kependidikan 
Pengembangan kurikulum 

Menyelenggara
kan 
pembelajaran 
yang mendidik 
dan mengem 
bang kan 
potensi peserta 
didik 

Perancang   pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran yang 
mendidik dan dialogis 

Evaluasi hasil belajar 

  Pengembangan bakat siswa 
sesuai    potensinya 
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C.  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keselurahan subjek penelitian. Di dalam buku 

Encyclopedia of Education Evaluation disebutkan “A population is a set (or 

colection) of all element prossessing one or more attributes of interest”. 1 

Oleh sebab itu, populasi adalah keselurahan subjek yang dijadikan sebagai 

sumber data dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

guru yang mengajar pada madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 

Lampung Selatan berjumlah 143 orang  guru yang  berada atau bertugas pada 

empat madrasah Tsanawiyah negeri, seperti pada  tabel 8 berikut ini 

Tabel 8 

Populasi  penelitian 

No Nama Madrasah Jumlah Guru Populasi 
1 MTs Negeri 1 Lampung Selatan  37 37 

2 MTs Negeri 2 Lampung Selatan  50 50 

3 MTs Negeri 3 Lampung Selatan  28 28 

4 MTs Negeri  4 Lampung Selatan  28 28 

Jumlah 143 143 
Sumber: Data Statistik Madrasah Tahun 2014 

2. Teknik Pengambilan  Sampel 

Tidak ada suatu aturan ataupun suatu rumus yang dipergunakan untuk 

menentukan besarnya sampel,  begitu pula tidak ada ketentutan berapa prosen 

dari jumlah populasi yang harus diambil untuk mendapatkan sampel yang 

baik. Singarimbun dan Effendi mengatakan menentukan ukuran sampel 

bergantung pada derajat keseragaman, presisi yang dikehendaki, rencana 

                                                 
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik , (Jakarta, Rinika 

Cipta, 2006), h, 130 
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analisis data, dan fasilitas yang tersedia. 2 Berdasarkan penjelasan tersebut, 

sampel harus berasal dari populasi yang homogen, guna untuk mendapatkan 

data penelitian tentang kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi 

kerja dan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah 

negeri di kabupaten Lampung Selatan yang lebih akurat dan terjamin maka 

teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sapling 

jenuh yang berarti bahwa seluruh populasi diambil sebagai sampel penelitian. 

Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif sedikit. 

Berdasarkan data populasi pada tabel di atas, maka seluruh populasi 

yang menjadi sampel penelitian yaitu sebanyak 143 orang guru madrasah 

Tsanawiyah negeri yang  berada di kabupaten Lampung Selatan. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Sebagai upaya untuk memperoleh gambaran dan data-data penelitaian 

yang bersifat objektif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 

1. Observasi 
Menurut Sutrisno Hadi, bahwa observasi adalah “ Merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan”. 3 Observasi dilakukan untuk melihat secara 

langsung tempat dan kondisi objek penelitaian, hal ini dimaksudkan agar 

memperoleh data penelitaian pendahuluan dan penelitian final yang akurat. 

                                                 
2 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta, Pustaka 

LP3S, 1995), h, 150 
3 Sugiyono, Metode Penelitian administrasi, (Bandung, Alfabeta, cet ke 15, 2007), h. 166 



138 
 

2. Wawancara atau Interview 
Wawancara atau interview disini dijadikan metode pelengkap yakni 

sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat diperoleh 

dengan metode kuesioner. “Metode Interview atau wawancara adalah 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara bertanya secara 

langsung kepada responden”. 4 Wawancara atau interview dimaksud 

adalah wawancara langsung yaitu kepada pengelola madrasah dan dewan 

guru guna untuk memperoleh data awal yang berupa gambaran secara 

langsung tentang keadaan madrasah dimana tempat penelitian, agar dapat 

memperoleh data secara outentik sebagai bahan penelitian pendahuluan.  

 

3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencari data 

verbal atau data tertulis dan tercetak sebagai bukti konkrit dari penelitian 

yang akan dilaksanakan. Sebagaimana diungkapkan Guba dan Lincoln 

yang mendifinisikan antara record dan dokumen yaitu: ”Record adalah 

setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedangkan 

dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik”. 5 Metode 

dokumentasi dimaksud adalah untuk memperoleh data-data dan gambaran 

tentang kondisi dan tempat penelitian yang berupa gambar atau dokumen 

lain yang berupa data dalam bentuk cetakan, yang berkaitan dengan data-

                                                 
4 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Op. Cit, h, 192. 
5 Lexy Moleong, Metode penelitian Kualitatif,  (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005),  

h, 216 
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data lembaga, data-data guru dan data-data lainya yang berhubungan 

dengan penelitian, hal ini dilakukan guna untuk memperoleh data dan 

memperkuat penelitian pendahuluan dan hasil penelitian. 

 

4. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesionier atau angket 

dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen, sehingga dalam 

menggunakan metode kuesionier atau angket instrumen yang digunakan 

adalah  angket atau kuesioner.  6   

Metode kuesionier atau angket dimaksud adalah untuk memperoleh 

gambaran tentang data-data yang berhubungan dengan penelitian, hal ini 

dilakukan guna untuk memperoleh data yang objektif dan selanjutnya 

untuk dianalisis yang hasilnya sebagai bentuk laporan akhir penelitian.  

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Kinerja Guru (Y) 
a. Definisi Konseptual 

   Kinerja guru adalah hasil  kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tangung jawab yang diberikan kepadanya. 

b. Definisi Operasional 
   Kinerja guru adalah skor yang diperoleh dari instrumen yang dapat 

diukur melalui dimensi: (1) performence (unjuk kerja) dengan indikator: 

prakarsa dan  kerja sama, (2) behavior (perilaku) dengan indikator: 

                                                 
6 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h, 151 
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kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, dan kejujuran, (3) berprestasi dalam 

kerja; (4) to achieve results (pencapaian hasil kerja) dengan indikator: 

membuat rencana pengajaran dan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.  

 

c. Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru    

Kisi-kisi instrumen kinerja guru dibuat berdasarkan indikator-

indikator dalam definisi operasional di atas. Tujuan dibuat kisi-kisi adalah 

agar sebaran butir instrumen seimbang untuk dapat mewakili dari masing-

masing indikator pada variabel kinerja guru, yang selanjutnya dari 

indikator tersebut dikembangkan menjadi 45 butir instrumen, seperti 

terdapat pada tabel 9. 

Tabel 9 
Kisi-kisi instrumen kinerja guru 

 

No Dimensi Indikator-indikator Peryataan Jml 
(+) (-) 

1 Performence (unjuk 
kerja)  

Mengembangkan ide baru 
atas prakarsa sendiri. 

1,2,3 4,5 5 

Bekerjasama dengan 
rekan sejawat. 

6,7,8 9,10 5 

 

2 

 

Behavior (perilaku)  

Kesetiaan dalam 
melaksanakan tugas 

11,12,13 14,15 5 

Tanggung jawab sebagai 
pendidik. 

16,17,18 19,20 5 

Ketaatan akan tugas. 21,22,23 24,25 5 

3 Berprestasi dalam kerja Berprestasi dalam kerja. 26,27,28,29 30 5 

4 To achieve results 
(pencapaianhasil 
kerja) 

Membuat rencana pengajaran  31,32,33 34,35 5 

Melaksanakan 
pembelajaran. 

36,37,38 39,40 5 

Evaluasi hasil belajar. 41,42,43 44,45 5 

  Jumlah 28 17 45 
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Proses pengembangan instrumen penelitian dimulai dengan  

penyusunan butir instrumen yang berupa butir pertanyaan atau pernyataan 

dengan menggunakan skala Likert serta dengan menggunakan lima pilihan 

dengan pemberian skor untuk penilaian positif diberi skor 5 untuk 

menjawab selalu (SL), 4 untuk menjawab sering (SR), 3 untuk menjawab 

kadang-kadang (KD), 2 untuk menjawab Pernah (P), dan 1 untuk 

menjawab tidak pernah (TP), dan sebaliknya untuk pernyataan negatif 

diberi skor 1 untuk jawaban selalu (SL), 2 untuk jawaban sering (SR), 3 

untuk jawaban kadang-kadang (KD), 4 untuk jawaban Pernah (P), dan 5 

untuk jawaban  tidak pernah (TP).  

 
2. Kepemimpinan Kepala Madrasah (X1) 

a. Definisi Konseptual 
Kepemimpinan kepala madrasah adalah hasil guna, yaitu kegiatan 

yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja dan mengembangkan 

perilaku setiap anggota organisasi sekolah/madrasah yang diperlukan bagi 

pencapaian tujuan organisasi sekolah/madrasah.  

b. Definisi Operasional 

Kepemimpinan kepala madrasah adalah skor yang diperoleh dari 

hasil pengukuran terhadap indikator-indikator kepemimpinan kepala 

madrasah yaitu: 1). kreativitas dalam bekerja, 2). keteladanan pada 

bawahan, 3). penanganan konflik secara bijak , 4). komunikatif dengan 

bawahan, 5). gaya kepemimpinan kepala sekolah, 6). strategi pengambilan 

keputusan, 7). pengarahan guru dalam pembelajaran, 8). pembimbingan 
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guru dalam pembelajaran dan 9). pembentukan kerjasama dengan orang 

lain.  

 

c. Kisi-kisi Instrumen Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kisi-kisi butir instrumen variabel kepemimpinan kepala madrasah 

disusun berdasarkan definisi operasional di atas. Kisi-kisi disusun dengan 

tujuan agar komposisi butir pernyataan proporsional dan dapat mewakili 

setiap indikator-indikator yang dijabarkan dari teori pada variabel 

kepemimpinan kepala madrasah dan dikembangkan menjadi 40 butir 

instrumen seperti terlihat pada tabel 10. 

Tabel 10 
Kisi-kisi kepemimpinan kepala madrasah 

No 
 

Dimensi 
Indikator 

Butir Pernyataan 
Jml 

(+) (-) 

1 

 

Kepribadian dan 
pengalaman 
kepala sekolah 

Kreativitas dalam bekerja 1,2,3,4,5 6 6 

Penanganan konflik secara bijak 7,8,9 10 4 

Keteladanan pada bawahan 11,12,13,14  4 

Komunikatif dengan bawahan 15,16,17,18  4 

2 

 

Kemampuan 
manajerial 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah 19,20,21 22 4 

Strategi pengambilan 
keputusan 

23,24,25,26 27 5 

3 

 

Iklim dan tujuan 
yang akan 
dicapai 

Pengarahan guru dalam 
pembelajaran 

28,29,30,31 32 5 

Pembimbingan guru dalam 
pembelajaran 

33,34,35 36 4 

Pembentukan kerjasama 
dengan orang lain 

37,38,39 40 4 

  J u m l  a h 33 7 40 
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Proses pengembangan instrumen penelitian dimulai dengan  

penyusunan butir instrumen yang berupa butir pertanyaan atau pernyataan 

dengan menggunakan skala Likert serta dengan menggunakan lima pilihan 

dengan pemberian skor untuk penilaian positif diberi skor 5 untuk 

menjawab selalu (SL), 4 untuk menjawab sering (SR), 3 untuk menjawab 

kadang-kadang (KD), 2 untuk menjawab Pernah (P), dan 1 untuk 

menjawab tidak pernah (TP), dan sebaliknya untuk pernyataan negatif 

diberi skor 1 untuk jawaban selalu (SL), 2 untuk jawaban sering (SR), 3 

untuk jawaban kadang-kadang (KD), 4 untuk jawaban Pernah (P), dan 5 

untuk jawaban  tidak pernah (TP).  

 
3. Iklim Kerja (X 2) 

a. Definisi Konseptual  

Iklim kerja adalah suasana kerja yang memberi karakter, spirit, 

suasana bathin guru dalam melaksanakan tugasnya.   

 

b. Definisi Operasional  

Iklim kerja adalah skor yang diperoleh dari hasil pengukuran dari 

instrument iklim kerja guru.  Terdapat dua dimensi iklim kerja, yaitu fisik 

dan non fisik yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator antara lain:  

1).penerangan (iluminasi), 2).warna ruangan, 3) suhu ruangan, 4)  

kenyamanan lingkungan, (5) hubungan atasan dan bawahan, (6) hubungan 

antar teman sekerja (sejawat), (7) sistem komunikasi, (8) sistem 

kepemimpinan, (9) kebersamaan, (10) kerja sama dalam melaksanakan 
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tugas, (11) penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi guru, (12) saling 

mempercayai, (13) rasa humor.  

 
 

c. Kisi-kisi Instrumen Iklim Kerja 

Berdasarkan dimensi dan indikator yang terdapat pada definisi 

operasional, maka disusun kisi-kisi instrumen penelitian agar komposisi 

butir pernyataan dapat mewakili setiap indikator secara proporsional, yang 

dikembangkan menjadi 40 butir instrumen seperti pada tabel 11 di bawah 

ini. 

Tabel 11 
Kisi-kisi instrumen  iklim kerja  

No Dimensi Indikator Pernyataan Jml 
(+) (-) 

 
1 

 
Fisik  

Penerangan (iluminasi).  1,2,3 4 4 

Warna ruangan 5,6 7 3 

  Suhu ruangan 8,9 10 3 

Kenyamanan lingkungan 11,12 13 3 

 
 
 
2 

 
 
 

Nonfisik  

Hubungan atasan dan bawahan 14,15 16 3 

Hubungan antar teman sekerja (sejawat) 17,18 19 3 

Sistem komunikasi 20,21 22 3 
Sistem kepemimpinan; 23,24 25 3 
Kebersamaan 26,27 28 3 
Kerja sama dalam melaksanakan tugas 29,30 31 3 
Penghargaan terhadap kreativitas dan 
inovasi guru 

32,33 34 3 

Saling mempercayai 35,36 37 3 
Rasa humor 38,39 40 3 

  Jumlah 26 14 40 
 

Proses pengembangan instrumen penelitian dimulai dengan  

penyusunan butir instrumen yang berupa butir pertanyaan atau pernyataan 

dengan menggunakan skala Likert serta dengan menggunakan lima pilihan 
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dengan pemberian skor untuk penilaian positif diberi skor 5 untuk 

menjawab sangat setuju (SS), 4 untuk menjawab setuju (S), 3 untuk 

menjawab ragu-ragu  (RR), 2 untuk menjawab tidak setuju (TS), 1 untuk 

menjawab sangat tidak setuju (STS), dan sebaliknya untuk pernyataan 

negatif diberi skor 1 untuk jawaban sangat setuju (SS), 2 untuk jawaban 

setuju (S), 3 untuk jawaban ragu-ragu  (RR), 4 untuk jawaban tidak setuju 

(TS), dan 5 untuk jawaban  sangat tidak setuju (STS). 

 
 

4. Motivasi Kerja Guru (X 3) 

a. Definisi Konseptual  Motivasi Kerja Guru  

Motivasi kerja guru adalah dorongan dari dalam diri dan rangsangan 

dari luar diri seorang guru dalam melakukan sesuatu pekerjaan untuk 

mencapai tujuan sesuai sasaran.    

 

b.  Definisi Operasional 

Motivasi kerja guru adalah skor yang dihasilkan dari pengukuran 

yang ditunjukkan dari dimensi 1). internal dengan indikator: tanggung 

jawab guru, melaksanakan tugas, memiliki tujuan, ada umpan balik, 

senang dalam bekerja, bekerja lebih unggul, dan mengutamakan prestasi 

kerja, dan dari dimensi 2). eksternal dengan indikator: memenuhi 

kebutuhan hidup dan kerja, senang memperoleh pujian dari apa yang telah 

dikerjakan, bekerja karena ada insentif, bekerja karena ingin perhatian 

teman dan atasan. 
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c. Kisi-kisi Instrumen Motivasi Kerja Guru 

Kisi-kisi instrumen motivasi kerja guru dibuat oleh peneliti 

berdasarkan dimensi dan indikator-indikator pada definisi operasional di 

atas. Kisi-kisi instrumen  variabel motivasi kerja guru yang dikembangkan 

dalam bentuk 44 butir intrumen seperti pada tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12 

Kisi-kisi  motivasi kerja guru 

No Dimensi Indikator Pernyataan Jml 
(+) (-) 

 
 

1 

 
 
 
Internal  

Tanggung jawab guru, 1,2 3,4 4 

Melaksanakan tugas,  5,6 7,8 4 

Memiliki tujuan,  9,10 11,12 4 

Ada umpan balik,  13,14 15,16 4 

Senang dalam bekerja,  17,18 19,20 4 

Bekerja lebih unggul, 21,22 23,24 4 

Mengutamakan prestasi kerja. 25,26 27,28 4 

 

 

2 

 

 

Eksternal 

Memenuhi kebutuhan  hidup dan kerja 29,30 31,32 4 

Senang memperoleh pujian dari apa 
yang telah dikerjakan. 

33,34 35,36 4 

Bekerja karena ada insentif. 37,38 39,40 4 

Bekerja karena ingin perhatian teman 
dan atasan 

41,42 43,44 4 

  J u m l a h 22 22 44 

 

Proses pengembangan instrumen penelitian dimulai dengan  

penyusunan butir instrumen yang berupa butir pertanyaan atau pernyataan 

dengan menggunakan skala Likert serta dengan menggunakan lima pilihan 

dengan pemberian skor untuk penilaian positif diberi skor 5 untuk 

menjawab sangat setuju (SS), 4 untuk menjawab setuju (S), 3 untuk 
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menjawab ragu-ragu  (RR), 2 untuk menjawab tidak setuju (TS), dan 1 

untuk menjawab sangat tidak setuju (STS), dan sebaliknya untuk 

pernyataan negatif diberi skor 1 untuk jawaban sangat setuju (SS), 2 untuk 

jawaban setuju (S), 3 untuk jawaban ragu-ragu  (RR), 4 untuk jawaban 

tidak setuju (TS), dan 5 untuk jawaban  sangat tidak setuju (STS). 

 
 

5. Kompetensi Pedagogik Guru (X4) 

a. Definisi Konseptual  

Kompetensi pedagogik adalah perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak yang tercermin dalam pola prilaku sehari-hari dalam konteks 

pembelajaran.  

 

b. Definisi Operasional 
Kompetensi pedagogik adalah skor yang dihasilkan dari pengukuran  

yang ditunjukkan melalui dimensi 1). penguasaan karakteristik peserta 

didik dan wawasan kependidikan dengan indikatornya sebagai berikut: 

pemahaman tentang siswa, pemahaman landasan kependidikan, 

pengembangan kurikulum, dan selanjutnya dari dimensi 2). 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan mengembangkan 

potensi peserta didik dengan indikator; perancang pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil 

belajar dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 
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c. Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Pedagogik Guru 
Kisi-kisi instrumen kompetensi pedagogik guru dibuat oleh peneliti 

berdasarkan indikator-indikator pada definisi operasional di atas. Kisi-kisi 

instrumen kompetensi pedagogik guru dibuat menjadi 40 butir instrumen 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13 

Kisi-kisi  kompetensi pedagogik  guru 

No Dimensi Indikator Butir pernyataan Jml 

 

1 

Penguasaan 
karakteristik 
peserta didik 
dan wawasan 
kependidikan 

  Pemahaman tentang siswa 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

  Pemahaman landasan 
kependidikan 

9,10,11,12,13,14. 6 

Pengembangan kurikulum 15,16,17,18. 4 

 

 

2 

Menyelenggarak
an pembelajaran 
yang mendidik 
dan mengem 
bang kan potensi 
peserta didik 

  Perancang pembelajaran 19,20,21,22. 4 

Pelaksanaan pembelajaran 
yang mendidik dan dialogis 

23,24,25,26. 4 

  Evaluasi hasil belajar 27,28,29,30. 4 

  Pengembangan bakat siswa 
sesuai    potensinya 

31,32,33,34,35, 

36,37,38, 39,40. 

10 

 J u m l a h  40 
 

Proses pengembangan instrumen penelitian dimulai dengan  

penyusunan butir instrumen yang berupa butir pertanyaan yang berbentuk 

soal pilihan ganda dengan menggunakan obsi lima pilihan jawaban, dan 

untuk pemberian skor satu bila jawaban benar dan nol bila jawaban salah. 

 
 
 

F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Sebelum digunakan untuk menjaring data penelitian perlu diadakan 

uji coba instrumen penelitian terlebih dahulu. Uji coba instrumen penelitian 

dilakasanakan di madrasah Tsanawiyah negeri 1 dan madrasah Tsanawiyah 

negeri 2 Bandar Lampung. Sebagai sampel uji coba instrumen penelitian 
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adalah 30 orang guru yang diambil secara acak, dari masing-masing 

madrasah tersebut terdiri atas 20 orang guru dari Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Bandar Lampung dan 10 orang guru dan dari Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Bandar Lampung. Untuk mendapatkan hasil uji coba intrumen 

penelitian yang dapat digunakan menjaring data penelitiaan maka dilakukan 

uji validitas dan uji realibilitas instrumen penelitian. 

 
 

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Uji validitas instrumen penelitian untuk variabel kinerja guru, 

kepemimpinana kepala madrasah, iklim kerja dan motivasi kerja dianalisis 

dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment dari Pearson 

dengan kriteria jika butir pernyataan tersebut mempunyai koefisien 

korelasi rhitung  >  rtabel dengan taraf kesalahan α = 0,05 maka butir-butir 

pernyataan tersebut dinyatakan Valid, dan sebaliknya bila koefisien 

korelasi rhitung < rtabel dengan taraf kesalahan α = 0,05 maka butir-butir 

pernyataan tersebut dinyatakan drop.  

Formula Product Moment untuk uji validitas tersebut adalah:  

r xy = 
])(][)([

))((
2222 YYnXXn

YXXYn

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
 

Keterangan  

n :   Jumlah sampel (responden) 
X :  Skor butir 
 Y :  Skor total 
(ΣX)2 :  Kuadrat jumlah skor item 
ΣX2 :  Jumlah kuadrat skor item 
ΣX2 :  Jumlah kuadrat skor total 
(ΣX)2 :  Kuadrat jumlah skor total 
rxy  :  Koefisien korelasi 
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Selanjutnya untuk uji validitas instrumen variabel komptensi 

pedagogik dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi Point Biserial 

karena data dari instrumen Kompetensi Pedagogik Guru berupa data 

dikotomi, dengan kriteria jika butir pertanyaan tersebut mempunyai 

koefisien korelasi rhitung  >  rtabel dengan taraf kesalahan α = 0,05 maka 

butir-butir pertanyaan tersebut dinyatakan Valid, dan sebaliknya bila 

koefisien korelasi rhitung  <  rtabel dengan taraf kesalahan α = 0,05 maka 

butir-butir pertanyaan tersebut dinyatakan Drop. Rumus korelasi “Point  

Biserial (rbis)” untuk uji validitas tersebut adalah: 

  

r bis (i) = 
q

pMtMp

Sdt

−
 

 

Keterangan : 
rbis(i) =  Koefisien korelasi biserial antara skor butir soal nomor i dengan  

skor total 
Mp  =  Rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir soal 

nomor i 
Mt  =  Rata-rata skor total semua responden 
Sdt = standar deviasi skor total semua responden 
p     =  Proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomor i 
q     = Proporsi jawaban yan salah untuk butir soal nomor i 

 
Selanjutnya untuk dapat menggunakan rumus tersebut diatas perlu 

diketahui terlebih dahulu nilai Mt dan Sdt yaitu dicari dengan rumus: 

N

Xt
Mt ∑=

    

22 )(







 ∑−∑=
N

Xt

N

Xt
Sdtt

 
2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Uji realibilitas dapat dinyatakan sebagai uji tingkat kemampuan hasil 

dari dua pengukuran terhadap hal yang sama. Perhitungan reliabilitas 
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instrumen untuk variabel kinerja guru, kepemimpinana kepala madrasah, 

iklim kerja dan motivasi kerja dianalisis dengan menggunakan rumus 

koefisien Alpha Cronbach. Formula/rumus “Koefisien Alpha Cronbach” 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                    






 ∑−
−

=
2

2

1
1 t

b

ii S

S

k

k
r

 

Keterangan:  

k  : Banyaknya butir pernyataan yang valid 

 2
bS∑  : Jumlah varian Butir  

     Dicari dengan rumus: 2
bS∑  = 2

1S  + 2
2S  + ….. + 2

nS  

     2
1S  : Varian butir ke-1  Dicari dengan rumus: 

               2
1X∑  -  2

1)( X∑   

                       2
1S  =    ________n_____            

     n-1   

2
tS  :  Varians Total Dicari dengan rumus: 

      2Y∑  -  2)( Y∑   

  2
tS  =    ________n_____            

      n -1  
   Y : Skor Total 

    n : Ukuran sampel 

Selanjutnya untuk perhitungan reliabilitas instrumen variabel 

kompetensi pedagogik guru karena datanya dikotomi sehingga 

menggunakan rumus KR-20. Formula/rumus KR-20 yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

       

 

 

 

      






 Σ−
−

= 21
1 t

ii
ii

s

qp

k

k
r  
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Keterangan:   

rii =  Koefisien Reliabilitas 

 k =  Banyaknya butir soal yang valid 

st
2  =  Simpangan baku skor total 

pi =  Proporsi jumlah peserta yang menjawab benar butir ke-i 

 
 

3.  Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumusan diatas 

serta menggunakan analisis SPSS versi 15 diperoleh hasil perhitungan uji 

coba instrumen penelitian atau uji validitas dan uji reliabilitas intrumen 

sebagai berikut pada tabel 14 dibawah ini: 

Tabel 14 

Hasil uji coba instrumen penelitian7. 

No Variabel penelitian Jumlah 
instrumen 

Instrumen 
valid 

Instrumen 
drop 

Tingkat 
reliabilitas  

1 Kinerja guru 45 41 11,17,18,20 0,894 

2 Kepemimpinana kepala madrasah 40 36 8,32,36,39 0,919 

3 Iklim kerja 40 36 25,33,37,39 0,887 

4 Motivasi kerja 44 40 21,28,34,38 0,847 

5 Kompetensi pedagogik 40 36 6,20,23,32 0,841 

 

G. Hipotesis Statistik 

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I di 

atas, maka  hipotesis statistik dalam penelitian ini  dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 Ho : ρY1 = 0   
                     H1 : ρY1  > 0 
 

2. Hipotesis 2 Ho : ρY2 = 0 
                                 H1  : ρY2 > 0 

                                                 
7 Perhitungan lihat pada  lampiran 02, h, 302-342 
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3. Hipotesis 3    Ho : ρY3  = 0 
                               H1 : ρY3  > 0  

4.  Hipotesis 4 Ho : ρY4 = 0   
                     H1 : ρY4  > 0 

5.  Hipotesis 5 Ho : ρYX = 0   
                     H1 : ρYX  > 0 

Catatan: H0 = Hipotesis Nol 

    H1 = Hipotesis penelitian 

    ρY1
 = Koefisien pengaruh X1 terhadap Y 

    ρY2 = Koefisien pengaruh X2 terhadap Y 

    ρY3 = Koefisien pengaruh X3 terhadap Y 

  ρY4
 = Koefisien pengaruh X4 terhadap Y 

    ρYX
 = Koefisien pengaruh X1234 terhadap Y 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

diskriptif dan analisis inferensial yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriprif  

Analisis deskriptif dilakukan untuk mencari nilai simpangan baku, 

distribusi frekuensi, modus, mean, median dan pembuatan histogram serta 

poligon frekuensi dari variabel penelitian kepemimpinan kepala madrasah, 

iklim kerja, motivasi kerja, kompetensi pedagogik dan variabel kinerja 

guru. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial dalam penelitian ini adalah analisis jalur, yang 

sebelumnya dilakukan uji persyaratan seperti uji normalitas dan 

homogenitas, serta uji linearitas. Uji normalitas variabel data dengan 
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menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, sedangkan 

untuk uji homogenitas variabel data dengan menggunakan analisis uji 

Barlett pada taraf signifikansi α = 0,05 dan untuk uji linearitas dengan 

menggunakan statistics linearity test. Tujuan melakukan uji normalitas 

adalah untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel bersifat 

normal. Sedangkan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah data 

memiliki penyebaran yang homogen dari populasinya. Begitu juga dengan 

uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data bersifat linear atau 

tidak. 

Uji inferensial digunakan untuk menguji pengaruh antara 

kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru, iklim kerja 

terhadap kinerja guru, motivasi kerja terhadap kinerja guru, dan 

kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru serta pengaruh antara 

kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja dan 

kompetensi pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru. 

 




