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BAB III 

METODE PENELITIAN 
  

 

3.1 Jenis, Metode dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kore-

lasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian 

yang melibatkan tindakan pengumpulan data untuk 

mempelajari hubungan dua variabel atau lebih sejauh 

mana variasi suatu variabel berhubungan dengan 

variasi variabel yang lain (Afiqi, 2010). Lokasi peneliti-

an ini di Sekolah Dasar yang berada di wilayah UPTD 

Pendidikan Kecamatan Bandungan, Kabupaten 

Semarang. 

Dengan teknik korelasi peneliti akan mengetahui 

hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Besar-

nya hubungan antara variabel dinyatakan dalam 

bentuk koefisien korelasi. Variabel bebas dalam pene-

litian ini terdiri dari kepemimpinan tranformasional 

kepala sekkolah (X1) dan motivasi berprestasi guru (X2) 

dan variabel terikatnya yaitu kinerja guru (Y). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2002). Popu-
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lasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru kelas SD 

di Kecamatan Bandungan berjumlah 339 orang. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel mengandung pengertian sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiono, 2002). Dalam penelitian ini penentuan 

besarnya sampel berpegang pada pendapat Sugiono 

(2007), yang menyatakan bahwa tabel Nomogram Harry 

King menghitung ukuran sampel tidak hanya didasar-

kan atas kesalahan 5% saja, tetapi bervariasi sampai 

15%. Maka penentuan besarnya sampel dalam peneli-

tian ini dengan menggunakan tabel Nomogram Harry 

King dengan tingkat kesalahan 5%, atau tingkat keper-

cayaan 95%. 

Berdasarkan tabel Nomogram Harry King dari 

populasi 339 orang guru, maka peneliti mengambil 172 

guru sebagai sampelnya. Pengambilan sampel dilaku-

kan dengan teknik random sampling atau pengambilan 

sampel secara acak. Cara ini dilakukan dengan meng-

anggap anggota populasi adalah homogen atau relatif 

homogen (Sugiono, 2002). Dengan teknik random 

sampling ini, semua anggota dalam populasi mempu-

nyai probabilitas atau kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel. Peneliti memasukkan 339 nama 

guru yang menjadi populasi ke dalam kotak, kemudian 

diambil secara acak 172 nama sebagai sampel peneli-

tian. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dari tiap variabel pene-litian 

diperoleh dengan cara menyebarkan instrumen peneliti-

an yang memuat indikator variabel penelitian kepada 

guru yang menjadi sampel penelitian. Setiap responden 

diminta untuk mengisi instrumen yang berisi tentang 

kinerja guru, kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah, dan motivasi berprestasi.  

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data 

terdapat tiga instrumen penelitian. Pengumpulan data 

tentang kinerja guru dengan menggunakan peak 

performance inventoryyang disusun oleh Silberman 

(2001), sebagai alat ukur untuk mencandra kinerja 

guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab-

nya sebagai guru. Inventori disusun berdasarkan 

unsur-unsur dalam proses penilaian kinerja guru yang 

menurut Silberman (2001) meliputi: (1) tanggung jawab, 

(2) percaya diri, (3) kompetensi, (4) kondisi sekolah, dan 

(5) komunikasi,  

Instrumen kepemimpinan transformasional 

menggunakan instrumen milik Bass dan Avolio (1990) 

dengan empat dimensi (pengaruh individual, motivasi 

inspiratif, stimulasi intelektual, dan pertimbangan 

individual), yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian ini. Instrumen kepemimpinan tranformasi-

onal kepala sekolah terdiri dari empat sub bab dan 37 

item. 

Instrumen motivasi berprestasi dalam penelitian 

ini dengan menggunakan skala motivasi berprestasi 



 

30 

yang diadaptasi dari Mc.Clelland (dalam Anwar, 2005), 

dengan sub konsepnya terdiri dari: (1) harapan terha-

dap aktivitas yang dilakukan, (2) dorongan untuk me-

raih kemajuan dan prestasi standar yang telah ditentu-

kan, dan (3) keinginan untuk berbuat yang terbaik.  

Adapun kaitan antara konsep, epistemic 

correlation, dan indikator empirik ditunjukkan pada 

Tabel 3.2;  Tabel 3.3; dan Tabel 3.4. 

 

3.4 Pengukuran Konsep 

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas (independent variabel) yang terdiri dari 

kepemimpinan tranformasional (X1), motivasi berpres-

tasi (X2) dan variabel terikat (dependen variabel) yaitu 

kinerja guru (Y).  

Guna memperoleh data dan agar variabel dapat 

diukur, maka variabel tersebut perlu diturunkan ke 

dalam beberapa indikator empirik. Pengukuran dimak-

sudkan agar variabel dapat ditelaah. Untuk memudah-

kan dalam penyusunan indikator empirik maka 

variabel diberikan definisi konsep. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga konsep yaitu kinerja guru, gaya kepe-

mimpinan transformasional dan motivasi berprestasi. 

Tiap konsep akan diturunkan dalam sub konsep, dan 

tiap sub konsep diturunkan lagi dalam indikator 

empirik.   

Kinerja guru, gaya kepemimpinan transformasi-

onal dan motivasi berprestasi merupakan konsep yang 

berada pada aras pengukuran abstrak. Konsep ini 
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diukur berdasarkan jawaban atas pernyataan indi-

kator empirik dengan menggunakan metode skala 

Likert. Berikut ini disajikan indikator pengukuran 

variabel dalam penelitian ini.  

Tabel 3.1 

Indikator Empirik Kinerja Guru 
(Peak Performance Inventory Silbermen, 2001) 

Konsep Sub 
Konsep 

Epistemic 
Correlation 

Indikator Empirik No 
Item 

Kinerja 
guru 
adalah 
hasil 
atau 
taraf 
kesuk-
sesan 
yang 
dicapai 
guru 
dengan 
tang-
gung 
jawab 
dalam 
melak-
sanakan 
tugas 
tertentu 
dengan 
penuh 
rasa 
percaya 
dalam 
melak-
sanakan 
tugas-
nya 
sebagai 
guru  
(Silber-
man, 
2001) 

 1. Tang- 
    gung 
    jawab 

1. Tanggung 
jawab guru 
dalam 
mencapai 
tujuan 
bersama 

1. Enggan memberikan usaha 
terbaik  

2. Tidak setuju dengan cara 
mencapai tujuan organisasi 

3. Merasa target pekerjaan  
tidak terpenuhi 

4. Tidak sependapat dengan 
rekan kerja tentang prioritas 
kerja 

5. Merasa pekerjaan yang  
lakukan kurang penting 

6. Merasa was-was ketika 
berangkat kerja 

7. Membayangkan pekerjaan 
dengan tipe pekerjaan yang 
lain 

8. Pekerjaan  terasa 
mengelisahkan 

9. Hanya sedikit pekerjaan  yang 
berhasil 

10. Bekerja sesuai uraian tugas 
11. Berkeiginan menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat 
12. Merasa berada diluar 

organisasi 
13. Sulit bagi  untuk memutuskan 

apa ambisi kerja  
14. Merasa kurang semangat 

dalam bekerja 
15. Sulit menyeimbangkan 

priorotas pekerjan . 

1 
 

2 
 

 3  
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 

10 
11 
 

12 
 

13 
 
 

14 
 

15 

2. Per-   
    caya 
    diri  

2. Tumbuh 
dan 
berkem-
bangnya 
motivasi 
internal 
dalam 

1. dalam bekerja melupakan 
kegagalan masa lampau 

2. Rasanya  kurang mantab 
dalam bertindak 

3. merasa diintimidasi oleh yang 
lain 

4. gampang berkecil hati 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
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melaksa-
nakan 
pekerjaan 

5. merasa kurang mampu 
dibanding orang lain 

6. khawatir akan kehilangan 
pekerjaan 

7. khawatir dikritik oleh teman 
kerja 

8. suka menghindari 
pengambilan resiko dalam 
bekerja 

9. merasa beban pekerjaan  
berat 

10. ragu apakah  mencapai 
kemajuan dalam bekerja 

11. khawatir apabila berbuat 
kesalahan 

12. merasa prestasi bekerja  
kurang memuaskan 

13. khawatir terhadap apa yang 
dipikirkan orang lain tentang 
pekerjaan  

14. berfikir bahwa  tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan 

15. cemas, jangan-jangan 
diremehkan teman  
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 
 

29 
 

30 
 

3. Kom-  
  petensi 

 

3. Kemam-
puan guru 
dalam 
melaksa-
nakan 
tugasnya 

1. berharap banyak terhadap 
keberhasilan 

2. merasa lebih senangdengan 
pekerjaan lain 

3. memiliki persoalan ketahanan 
dengan pekerjaan pokok 

4. kekurangan pemahaman dan 
pengetahuan 

5. berjuang terus untuk 
mewujudkan perubahan 

6. melaksanakan tugas sampai 
menit terakhir 

7. Keterampilan atau kecakapan  
kurang dibutuhkan 

8. merasa kehabisan tenaga 
dalam bekerja 

9. memerlukan banyak waktu 
untuk menyelesaikan 
pekerjaan 

10.  memiliki persoalan dalam 
keuangan 

11. Beberapa tugas  cukup sulit 
dilaksanakan 

12. memiliki problem terhadap 
pekerjaan 

13. membuat cukup banyak 
kesalahan 

14. berusaha menyelesaikan 
pekerjaan meski ada 
gangguan 

31 
 

32 
 

33 
 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 
 

40 
 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
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Prestasi puncak  kurang 
berkenan bagi atasan 
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 4. Kondisi  15. 4. Situsi 
sekolah 
yang 
memung-
kinkan guru 
dapat 
mening-
katkan 
prestasi 
kerjanya 

1. Orang-orang disekitar  tidak 
dapat dipercaya 

2. merasa banyak memerlukan 
pelatihan 

3. kekurangan waktu untuk 
melaksanakan pekerjaan 

4. Batas akhir pelaksanaan 
pekerjaan terasa tidak realistis 

5. Pemimpin banyak mengubah 
kinerja menjadi lebih baik 

6. merasa banyak orang lain 
yang salah dalam 
menggunakan hasil kerja 

7. bekerja tidak sesuai dengan 
rincian tugas 

8. Ruang kerja  kurang dalam 
ventilasi dan penerangan 

9. Pemimpin menuntut tinnggi 
hasil kerja  

10. kekurangan bekal dalam 
melaksanakan pekerjaan 

11. Anggaran  sangat kecil untuk 
melaksanakan tugas dengan 
benar 

12. merasa gaji tidak sesuai 
dengan apa yang  kerjakan 

13. membutuhkan tambahan 
beberapa teman kerja 

14. tidak memerlukan otoritas 
dalam bekerja 

15. kekurangan sarana dalam 
pelaksanaan pekerja 

46 
 

47 
 

48 
 

49 
 
 

50 
 

51 
 
 

52 
 

53 
 

54 
 

55 
 

56 
 
 

57 
 

58 
 

59 
 

60 

 5. Komu- 
    nikasi 

 

5. Adanya 
hubungan 
harmonis 
antar 
sesama 
warga 
sekolah 

1. memiliki masalah dengan 
rekan kerja  

2. kurang memperoleh supervisi 
yang sesuai 

3. menaruh curiga terhadap 
rekan yang bekerja dengan 

4. Rekan kerja kurang respek 
terhadap  

5. merasa dikesampingkan 
ketika pengambilan 
keputusan. 

6. merasa harapan terhadap 
pekerjaan tidak jelas 

7. merasa diperlakukan sebagai 
alat, bukan sebagai pribadi 

8. merasa pekerjaan  tidak 
dihargai 

9. Keluhan rekan kerja  
mengganggu  

61 
 

62 
 

63 
 

64 
 

65 
 
 

66 
 
 

67 
 

68 
 

69 
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10. Kekurangan informasi 
menganggu pekerjaan 

11. Terdapat hambatan dalam 
melaksanakan pekerjaan 

12. Kerjasama diantara teman 
dirasa kurang 

13. merasa diperlakukan kurang 
adil 

14. kekurangan feedback yang 
konstruktif dari yang lainya 

15. kurang mendapat dorongan 
dari orang lain. 

 
70 
 

71 
 

72 
 

73 
 

74 
 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Tabel 3.2 
Indikator Empirik Kepemimpinan  Transformasional 

Kepala Sekolah 
(Bass 1990 ) 

Konsep Sub 
Konsep 

Epistemic 
Correlation 

Indikator Empirik No 
Item 

Kepemim-
pinan 
transfor-
masional 
adalah 
gaya 
kepemim-
pinan yang 
dapat 
membang-
kitkan atau 
memotivasi 
seseorang, 
sehingga 
dapat 
berkem-
bang dan 
mencapai 
kinerja 
pada 
tingkat 
yang tinggi, 
melebihi 
dari apa 
yang 
mereka 
perkirakan 
sebelum-
nya (Bass: 
1990) 

1. Penga-
ruh ideal 
(idealized 
influence) 
atau 
karisma 

1. Menunjukkan 
standar tinggi 
dari tingkah 
laku moral dan 
etika, menjadi 
tokoh  panut-
an, menyam-
paikan nilai 
yang diyakni, 
memberikan 
kebanggaan 
kepada 
pengikutnya, 
memiliki tuju-
an bersama, 
mempertim-
bangkan 
aspek etika 
dan moral 
dalam 
pengambilan 
keputusan. 

 

1. Kepala sekolah 
menyampaikan 
kepada guru-gurunya  
nilai-nilai luhur yang 
menjadi pegangan 
hidupnya  

2. Kepala sekolah mene-
kankan pentingnya 
memiliki komitmen 
terhadap apa yang 
diyakini guru 

3. Kepala sekolah 
mengikutsertakan 
guru-gurunya dalam 
perencanaan suatu 
kegiatan. 

4. Kepala sekolah 
membangkitkan rasa 
saling menghargai 
pendapat sesama 
kolega 

5. Kepala sekolah mem-
perlakukan guru-
gurunya dan orang 
lain dengan hormat 

6. Kepala sekolah mem-
buat guru-gurunya 
siap mengorbankan 
kepentingan pribadi 
untuk kebaikan 
kelompok.  

7. Kepala sekolah mene-
kankan pentingnya 
rasa memiliki memiliki 
misi bersama 

8. Kepala sekolah 
mempertimbangkan 
konsekuensi etika dan 
moral dari setiap 
tindakannya 

9. Kepala sekolah 
menangani isu-isu 
yang sulit 

10. Kepala sekolah 
secara konsisten 

1 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 

4 
 

 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
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bertindak sesuai 
dengan nilai-nilai yang 
ia anut 

2. Motivasi 
inspira-
sional 
(Inspira-
tional 
Motiva-
tion) 

 

2. Menetapkan 
standar yang 
tinggi, mem-
beri motivasi 
dan memberi 
inspirasi, 
optimis, dan 
entisistik. 

 
 

1. Kepala sekolah 
menetapkan standar 
yang tinggi 

2. Memimpikan kemung-
kinan-kemungkinan 
baru yang menye-
nangkan 

3. Memberikan dorongan 
yang terus-menerus 

4. Kepala sekolah 
mengarahkan perhati-
an guru-gurunya  
terfokus pada apa 
yang perlu dilakukan 
untuk berhasil 

5. Kepala sekolah mem-
buat guru-gurunya  
bekerja dengan penuh 
semangat dan 
optimistik 

6. Kepala sekolah 
menunjukkan tekad 
untuk menyelesaikan 
apa yang ia mau 
lakukan 

7. Ia mengungkapkan 
keyakinannya bahwa 
guru-gurunya  akan 
meraih atau mencapai 
tujuan organisasi 

8. Kepala sekolah berbi-
cara dengan penuh 
optimis akan masa 
depan 

9. Kepala sekolah mem-
berikan dorongan 
akan apa yang mesti 
dikerjakan. 

10. Kepala sekolah 
mengartikulasi visi 
masa depan kedalam 
tindakan nyata 

11 
 
 
12 
 

 
 

13 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 
 

18 
 
 

19 
 
 
 

20 

3.Kepekaan 
individu   
(Individual 
conside-
ration) 

 

3. Memperhati-
kan kebutuh-
an masing-
masing 
orang,  
kepekaan 
dan perhati-
an terhadap 
setiap  
individu, 

1. Kepala sekolah cukup 
mengenal guru-guru-
nya secara individual 
dalam rangka menge-
tahui 
ketrampilan,minat dan 
memahami persoalan 
yang dihadapi.  

2. Kepala sekolah 
memperlakukan guru-

21 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 
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mengemban
gkan setiap 
individu, 
membimbing 
dan melatih. 

 
 
 

gurunya secara 
pribadi, sebagai 
individu dari pada 
sebagai anggota 
kelompok  

3. Kepala sekolah 
memberikan perhatian 
yang besar atas 
pengembangan 
kekuatan/potensi  

4.  Kepala sekolah 
memperlakukan setiap 
guru-gurunya  sebagai 
individu  dengan 
kebutuhan, 
kemampuan dan 
keinginan guru-
gurunya  yang 
berbeda-beda  

5. Kepala sekolah 
meningkatkan upaya 
pengembangan diri 
guru-gurunya 

4.  Kepala sekolah 
mendengarkan 
dengan penuh 
perhatian segala 
keprihatinan guru-
gurunya 

5.  Kepala sekolah 
memberikan nasehat-
nasehat berharga 
bagi perkembangan 
guru-gurunya 

6. Kepala sekolah 
menyisihkan waktu 
untuk mengajar, 
melatih dan 
membimbing guru-
gurunya. 

 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

 
24 
 
 
 
 
 

 
 

25 
 
 

 
 
26 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

28 
 
 

4. Stimulasi 
intelektu-
al(Intellec
-tual 
stimula-
tions) 

4. Mencari jalan 
terbaik untuk 
memecahkan 
persoalan, 
dan mendo-
rong guru-
gurunya 
mengukap-
kan gagasan 
ide-idenya, 
berpikir 
rasional dan 
selalu 

1. Kepala sekolah 
mendorong guru-
gurunya  untuk 
mengungkapkan 
gagasan dan 
pendapat mereka.  

 
2. Kepala sekolah 

membantu menyele-
saikan persoalan 
dengan dukungan 
bukti dan alasan yang 
kuat dari pada dengan 

29 
 
 
 
 
 
 

30 
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mencoba hal-
hal baru. 

 
 

menggunakan 
pendapat yang tidak 
mendasar 

3. Kepala sekolah 
memecahkan 
persoalan-persoalan 
lama dengan cara-
cara baru. 

4. Kepala sekolah 
mendorong guru-guru 
untuk mencoba cara-
cara baru dalam 
berbagai kegiatan 

5. Kepala sekolah 
mendorong guru-guru 
untuk inovatif, bekerja 
keras, dan profesional. 

6. Kepala sekolah 
mencari perspektif 
yang berbeda ketika 
memecahkan 
persoalan 

7. Kepala sekolah 
menyarankan cara-
cara baru dalam 
bagaimana menger-
jakan pekerjaan kami 

8. Kepala sekolah 
membuat guru-guru 
melihat setiap persoal-
an dari sudut pandang 
yang berbeda 

9. Kepala sekolah 
mendorong guru-guru 
menggunakan pemikir-
an yang rasional dan 
moderen dalam mena-
ngani masalah-masa-
lah yang mentradisi 

 
 
 
 

31 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 

35 
 

 
 
 

36 
 
 
 
 
 

37 
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Tabel 3.3 
Indikator  Motivasi Berprestasi 

(Mc.Clleland, 1976) 

Konsep Sub 
Konsep 

Epistemic 
Correlation 

Indikator Empirik No 
Item 

Motivasi 
berprestasi 
adalah 
Dorongan 
untuk ber-
prestasi 
yang 
tercermin 
dari 
perilaku 
seseorang 
yang selalu 
mengarah 
pada 
standar 
keunggulan 
dalam 
rangka 
untuk 
mencapai 
tujuan (Mc. 
Clelland, 
1976) 

1. harap-
an ter-
hadap 
aktivi-
tas 
yang 
dilaku-
kan  

 

1. Memiliki 
tanggung 
jawab pribadi 
yang tinggi  

1.  Bekerja seharusnya 
menjadi salah satu hal 
yang penting bagi 
seseorang 

2. Profesi guru merupa-
kan pekerjaan mulia 
karena menanamkan 
ilmu bagi siswanya 
sehingga guru harus 
bersikap digugu dan 
ditiru 

3. Tugas apapun yang 
diberikan pada guru 
berkaitan dengan 
profesinya hendaknya 
dilaksanakan dengan 
ikhlas dan senang hati 

4. Profesi guru lebih 
mengutamakan tugas 
pokok dari pada tugas 
sampingan 

5. Menyelesaikan tugas 
sekolah diluar jam kerja 
merupakan hal yang 
wajar bagi seorang 
guru 

6. Jika tidak bisa menga-
jar karena sakit atau 
ada kepentingan lain, 
seharusnya guru 
memberitahukan 
kepada kela sekolah 
dan memberikan tugas 
bagi siswanya. 

7. Tugas-tugas admisis-
trasi pekerjaan selalu 
dikerjakan walaupun 
harus lembur di kantor 
atau dirumah 

8. Setiap guru harus 
membuat program 
pengajaran berupa 
Prota, Promes, Silabus, 
RPP dan Rencana 
harian 

9. Hasil karya/hasil kerja 
siswa sangat perlu 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
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dipajang dikelas seba-
gai sarana motivasi 
dan introspeksi siswa 

10. Guru perlu mengguna-
kan media/peraga 
yang relevan dalam 
pembelajaran walau-
pun harus membuat 
sendiri 

 
 
 

10 
 
 

2.Do-
rongan 
untuk 
meraih 
kema-
juan 
dan 
pres-
tasi 
stan-
dar 
yang 
telah 
diten-
tukan 

2.  Berjuang 
merealisa-
sikn tujuan 
guna meraih 
prestasi/ke-
suksesan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Melakukan 

pekerjaan 
yang suka 
namun 
hasilya 
memuaskan 

1. Melakukan pembelajar-
an pada jam tambahan 
sore hari bukan menja-
di kendala bagi guru 
dalam upaya mencapai 
prestasi siswa yang 
lebih baik 

2. Guru dalam pembela-
jaran perlu membuat 
rangsangan daya nalar 
siswa dengan perta-
nyaan yang bersifat 
memancing,  sehingga 
siswa berpikir secara 
aktif 

3. Penggunaan metode 
dan pendekatan 
pembelajaran yang 
yang disesuaikan 
dengan materi sangat 
merepotkan guru, 
namun tetap  lakukan 
karena hasilnya akan 
lebih baik 

4. Setiap memberi tugas 
pekerjaan rumah bagi 
siswa, guru wajib 
meneliti atau memba-
has secara bersama 
untuk menilai hasil 

5. Dalam pembelajaran 
guru perlu mengubah-
ubah tempat duduk 
siswa yang disesuaikan 
dengan metode atau 
pendekatan yang 
ditetapkan 

6. Guru perlu menulis 
buku/modul/LKS yang 
dapat dipergunakan 
guru dalam 
pembelajaran 
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3. Kei-
nginan 
untuk 
ber-

4.  Melakukan 
sesuatu 
dalam 
pekerjaan 

6. Dalam melaksanakan 
pekerjaan guru 
berusaha melakukan 
pekerjaan dengan 
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buat 
yang 
terbaik 

yang lebih 
baik dari 
orang lain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Mencari 

umpan balik 
dari pekerja-
an, membaca, 
menulis dan 
inovatif dalam 
pekerjaan 

 
 

benar, tampil lebih baik 
dan mengutamakan 
kualitas 

7. Guru selalu berusaha 
agar meraih hasil yang 
lebih baik dan 
berusaha meraih 
sukses menjadi guru 
berprestasi 

8. Dalam bekerja selalu 
hadir secara disiplin 
dan menyelesaikan 
tugas tepat waktu 

9. Dalam setiap rapat 
atau KKG guru 
hendaknya pendapat/ 
ide yang berkaitan 
dengan meningkatan 
mutu 

10. Guru harus sering 
memberikan evaluasi 
dengan berbagai teknik 
untuk memantau 
kemajuan siswa, 
(ulangan harian,Tugas/ 
PR,UTS,UKK dll) 

11. Hasil evaluasi belajar 
perlu dianalisis untuk 
menjawab  serap siswa 
dan KKM/kriteria 
ketuntasan minilal 
untuk mendapatkan 
tindak lanjut 

12. Kegiatan remidial bagi 
siswa yang belum 
tuntas sangat merepot-
kan guru, tetapi harus 
dilakukan agar dapat 
memberikan kesempat-
an siswa yang akan 
memperbaiki nilai 

13. Guru yang profesional 
senantiasa berusaha 
sebanyak banyaknya 
membaca,belajar, serta 
melakukan inovasi 

14. Kritik, saran, maupun 
masukan terhadap 
individu harus diterima 
dengan lapang dada 
dan ditindaklanjuti 
untuk pengembangan 
diri  
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3.5 Uji Coba Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang telah tersusun selan-

jutnya diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui 

kualitas instrumen tentang validitas dan reliabilitas-

nya. Uji coba instrumen dilakukan terhadap 30 guru 

SD di Kecamatan Ambarawa yang memiliki kesamaan 

karakteristik populasi dengan Kecamatan Bandungan. 

 Instrumen yang diujicobakan selanjutnya diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dengan 

menggunakan Corrected item total correlation dengan 

bantuan program SPSS 15,00 for windows. Kriteria 

validitas menurut Sugiono (2002), item instrumen 

dikatakan valid jika mempunyai korelasi atau corrected 

item total corellation di atas 0,30. Jika terdapat Item 

yang tidak valid selanjutnya diubah, diperbaiki dan 

diujikan lagi. 

Pengukuran reliabilitas instrumen dalam peneli-

tian ini dengan menggunakan Alpha Cronbach. Besar-

nya koefisien alpha merupakan tolok ukur dari tingkat 

reliabilitasnya. Kriteria reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan pedoman dari George dan Mallery (1995), 

yaitu: 

> 0,9  : sangat baik 

> 0,8  : bagus 

> 0,7  : dapat diterima,  

> 0,6  : diragukan 

> 0,5  : jelek 

< 0,5  : tidak dapat diterima 
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 Secara ringkas hasil analisis uji coba instrumen 

terhadap 30 orang guru nampak pada Tabel 3.4 berikut 

ini.  

Tabel 3.4 
Hasil Uji Validitas Item dan Reliabilitas  

Tahap Uji Coba Instrumen Kinerja Guru 

Item r Validitas Item r Validitas 

Kin1 .561 Valid Kin39 .351 Valid 

Kin2 .387 Valid Kin40 .435 Valid 

Kin3 .365 Valid Kin41 .679 Valid 

Kin4 .555 Valid Kin42 .656 Valid 

Kin5 .649 Valid Kin43 .422 Valid 

Kin6 .339 Valid Kin44 .687 Valid 

Kin7 .301 Valid Kin45 .784 Valid 

Kin8 .447 Valid Kin46 .559 Valid 

Kin9 .687 Valid Kin47 .534 Valid 

Kin10 .687 Valid Kin48 .717 Valid 

Kin11 .331 Valid Kin49 .574 Valid 

Kin12 .728 Valid Kin50 .612 Valid 

Kin13 .421 Valid Kin51 .498 Valid 

Kin14 .646 Valid Kin52 .370 Valid 

Kin15 .757 Valid Kin53 .339 Valid 

Kin16 .393 Valid Kin54 .607 Valid 

Kin17 .652 Valid Kin55 .726 Valid 

Kin18 .657 Valid Kin56 .675 Valid 

Kin19 .581 Valid Kin57 .595 Valid 

Kin20 .543 Valid Kin58 .419 Valid 

Kin21 .579 Valid Kin59 .493 Valid 

Kin22 .444 Valid Kin60 .531 Valid 

Kin23 .517 Valid Kin61 .377 Valid 

Kin24 .556 Valid Kin62 .468 Valid 

Kin25 .677 Valid Kin63 .447 Valid 

Kin26 .597 Valid Kin64 .348 Valid 

Kin27 .594 Valid Kin65 .653 Valid 

Kin28 .686 Valid Kin66 .719 Valid 

Kin29 .740 Valid Kin67 .601 Valid 

Kin30 .656 Valid Kin68 .603 Valid 

Kin31 .552 Valid Kin69 .421 Valid 

Kin32 .616 Valid Kin70 .450 Valid 

Kin33 .370 Valid Kin71 .683 Valid 

Kin34 .551 Valid Kin72 .669 Valid 

Kin35 .376 Valid Kin73 .603 Valid 

Kin36 .417 Valid Kin74 .585 Valid 

Kin37 .674 Valid Kin75 .594 Valid 

Kin38 .439 Valid    
Alpha Cronbach .970 

Sumber: Data primer diolah, 2012 
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Berdasarkan hasil uji coba instrumen kinerja 

guru sebagaimana nampak pada Tabel 3.4 di atas, 

maka nampak bahwa seluruh item kinerja guru dalam 

instrumen ini memiliki r di atas 0,30 sehingga dinya-

takan valid. Hasil uji reliabilitas kinerja guru diperoleh 

bahwa nilai Alpha Cronbach sebesar 0,970, sehingga 

instrumen ini dinyatakan reliabel dalam kategori sangat 

baik. 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas Item Dan Reliabilitas  

Tahap Uji Coba Instrumen Kepemimpinan 
Transformasional Kepala Sekolah 

Item r Validitas Item r Validitas 

TRANS1 .846 Valid TRANS20 .716 Valid 

TRANS2 .521 Valid TRANS21 .675 Valid 

TRANS3 .488 Valid TRANS22 .379 Valid 

TRANS4 .755 Valid TRANS23 .847 Valid 

TRANS5 .595 Valid TRANS24 .702 Valid 

TRANS6 .723 Valid TRANS25 .829 Valid 

TRANS7 .677 Valid TRANS26 .889 Valid 

TRANS8 .712 Valid TRANS27 .837 Valid 

TRANS9 .844 Valid TRANS28 .496 Valid 

TRANS10 .642 Valid TRANS29 .790 Valid 

TRANS11 .503 Valid TRANS30 .642 Valid 

TRANS12 .703 Valid TRANS31 .830 Valid 

TRANS13 .689 Valid TRANS32 .748 Valid 

TRANS14 .880 Valid TRANS33 .780 Valid 

TRANS15 .734 Valid TRANS34 .735 Valid 

TRANS16 .633 Valid TRANS35 .832 Valid 

TRANS17 .739 Valid TRANS36 .816 Valid 

TRANS18 .787 Valid TRANS37 .727 Valid 

TRANS19 .675 Valid    
Alpha Cronbach .972 

Sumber: Data primer diolah, 2012. 

 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen kepemim-

pinan transformasional sebagaimana nampak pada 

Tabel 3.5 di atas, maka nampak bahwa seluruh item 

kepemimpinan transformasional dalam instrumen ini 

memiliki r di atas 0,30 sehingga dinyatakan valid. Hasil 
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uji reliabilitas kepemimpinan transformasional diper-

oleh bahwa nilai Alpha Cronbach sebesar 0,972. Sehing-

ga instrumen ini dinyatakan reliabel dalam kategori 

sangat baik. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Item dan Reliabilitas  
Tahap Uji Coba Instrumen Motivasi Berprestasi 

Item r Validitas Item r Validitas 

Motv1 .652 Valid Motv14 .670 Valid 

Motv2 .560 Valid Motv15 .514 Valid 

Motv3 .677 Valid Motv16 .433 Valid 

Motv4 .438 Valid Motv17 .684 Valid 

Motv5 .510 Valid Motv18 .435 Valid 

Motv6 .747 Valid Motv19 .530 Valid 

Motv7 .392 Valid Motv20 .662 Valid 

Motv8 .520 Valid Motv21 .759 Valid 

Motv9 .558 Valid Motv22 .718 Valid 

Motv10 .440 Valid Motv23 .550 Valid 

Motv11 .508 Valid Motv24 .568 Valid 

Motv12 .549 Valid Motv25 .745 Valid 

Motv13 .477 Valid    

Alpha Cronbach .924 

Sumber: Data primer diolah,2012 

 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen motivasi 

berprestasi sebagaimana nampak pada Tabel 3.6 di 

atas, maka nampak bahwa seluruh item motivasi 

berprestasi dalam instrumen ini memiliki r di atas 0,30 

sehingga dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas kinerja 

guru diperoleh bahwa nilai Alpha Cronbach sebesar 

0,924, sehingga instrumen ini dinyatakan reliabel 

dalam kategori sangat baik. 
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Berdasarkan hasil uji coba instrument kinerja 

guru, kepemimpinan transformasional dan motivasi 

berprestasi diperoleh hasil ketiga instrumen memiliki 

validitas dan reliabilitas yang dapat diterima. Dengan 

demikian dilanjutkan dengan pengambilan data pada 

populasi penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam pene-

litian ini dengan menggunakan analisis deskriptif, uji 

normalitas, dan analisis korelasi. 

 
3.6.1 Teknik Analisis Deskriptif 

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk 

menganalisis sejumlah data guna memperoleh gam-

baran mengenai keadaan suatu variabel penelitian.  

Ukuran yang digunakan dalam analisis ini meliputi 

distribusi frekuensi, prosentase, dan mean/rata-rata, 

dan standar deviasi. Untuk menentukan tinggi rendah-

nya masing-masing pengukuran konsep, digunakan 

ukuran dalam skala interval dengan ukuran: 

I  =   Skor tertinggi – skor terendah 
                Banyak pilihan 
 

Berdasarkan lebar interval tersebut, maka tinggi 

rendahnya hasil pengukuran tiap variabel dibuat dalam 

lima kategori secara ordinal. Analisis deskriptif juga 

dilakukan terhadap rata-rata perolehan nilai tiap sub 

konsep variabel penelitian. Dengan demikian dapat di-
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ketahui pula gambaran keadaan tiap sub konsep 

variabel penelitian ini. 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu  

dilakukan uji normalitas, terhadap data kinerja guru, 

gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi ber-

prestasi. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah 

kelompok data penelitian berasal dari populasi yang 

normal atau tidak.  

 Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS 

15,00 for windows dengan teknik uji Kolmogorov-

Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika 

signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 pada 

taraf signifikansi 0,05 (Priyatno, 2010).  

 
3.6.3 Teknik Analisis Korelasi Product Moment 

Teknik Analisis Inferensial digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian. Analisis yang digunakan 

adalah teknik analisis korelasi yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan dua variabel. 

Teknik analisis korelasi dengan Bivariate Pearson 

Product Moment. Menurut Sugijono (2000), korelasi 

Pearson Product Moment dapat digunakan untuk men-

cari hubungan antara dua variabel bila data kedua 

variabel berbentuk interval atau ratio. Pengujian dila-

kukan dengan bantuan program SPSS 15,00 for 

windows. 
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Teknik analisis korelasi Bivariate Pearson Product 

Moment digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antar dua variabel dan arah hubungan yang 

terjadi. Teknik analisis korelasi Bivariate Pearson 

Product Moment dilakukan untuk melihat hubungan 

antara kinerja guru (Y) dengan kepemimpinan trans-

formasional kepala sekolah (X1), dan kinerja guru (Y) 

dengan motivasi berprestasi (X2).  

 
3.6.4 Teknik Analisis Korelasi Multiple Correlation 

Analisis korelasi Multiple correlation digunakan 

untuk mengetahui hubungan kinerja guru (Y) dengan 

gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

(X1) dan motivasi berprestasi (X2) secara bersama-sama.  

Koefisien korelasi bergerak di antara -1 sampai +1. 

Koefesien korelasi yang bertanda positif menunjukkan 

arah korelasi positif, sedangkan koefesien korelasi yang 

bernilai negatif menunjukkan arah korelasi negatif. jika 

koefisien korelasi 0,000 berarti tidak ada korelasi di 

antara dua variabel. Korelasi +1,00 adalah sempurna 

positif sedangkan korelasi -1,00 adalah korelasi sem-

purna negatif (Ghozali, 2005). 

 

3.7 Hipotesis 

3.7.1 Hipotesis Empirik 

Hipotesis empirik dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kepemimpinan transformasional dengan kinerja 

guru SD di Kecamatan Bandungan; 



 

49 
 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi berprestasi dengan  kinerja guru SD di 

Kecamatan Bandungan; 

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kepemimpinan  transformasional dan motivasi 

berprestasi secara bersama-sama dengan kinerja 

guru SD di Kecamatan Bandungan. 

 

3.7.2 Hipotesis Statistik 

 

Berdasarkan hipotesis empirik di atas, maka 

dirumuskan hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

1.  

 

Ho : Rx1y ≤ 0 Artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara  kepe-

mimpinan transformasional 

dengan kinerja guru SD di 

Kecamatan Bandungan 

 Ha :Rx1y > 0 Artinya ada hubungan yang 

signifikan antara kepemimpinan  

transformasional dengan kinerja 

guru SD di Kec. Bandungan 

 

2 Ho : Rx2y ≤ 0 Artinya  tidak ada hubungan 

yang signifikan antara motivasi 

berprestasi dengan  kinerja guru 

SD di Kecamatan Bandungan 

 Ha : Rx2y > 0 Artinyaada hubungan yang signi-

fikan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja guru SD di 

Kecamatan Bandungan 
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3 Ho :Rx1.2y ≤ 0 Artinya  tidak ada hubungan yang 

signifikan antara  kepemimpinan  

transformasional dan motivasi 

berprestasi secara bersama-sama 

dengan kinerja guru SD di 

Kecamatan Bandungan. 

 Ha : Rx1.2y > 0 Artinya ada hubungan yang signi-

fikan antara kepemimpinan 

transformasional dan motivasi 

berprestasi secara bersama-sama 

dengan kinerja guru SD di 

Kecamatan Bandungan. 
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