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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuan-

titatif dengan alasan sebagai berikut: 

1. Populasi pada penelitian ini berjumlah 353 orang 

guru (sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan 

Ambarawa, Januari 2012); 

2. Terdapat dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat dan dicari korelasinya; 

3. Penelitian deskriptif yang dilakukan adalah pene-

litian korelasi. 

Selanjutnya seluruh data dan informasi yang 

berhubungan dengan penelitian ini akan diwujudkan 

dalam bentuk angka dan olah datanya menggunakan 

program SPSS 13. 

 

3.2  Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
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(Sugiyono, 2005: 55). Berdasarkan pemahaman di atas 

maka populasi tidak sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang diteliti, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek 

itu. Populasi yang diteliti adalah semua guru SD 

Negeri yang melaksanakan tugas mengajar di Keca-

matan Ambarawa, baik sebagai guru tetap (Pegawai 

Negeri Sipil) maupun guru tidak tetap (Guru Honorer), 

berjumlah 353 orang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karak-

teristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempela-

jari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari popu-

lasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesim-

pulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk 

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul representatif (mewakili). 

3.2.3 Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini meng-

gunakan teknik random sampling, yang artinya sampel 

diambil secara acak dari anggota populasi, sehingga 

semua subjek-subjek di dalam populasi mempunyai 

peluang yang sama. Penelitian ini penulis mengambil 

sampel sebanyak 15% dari populasi yaitu sebesar 53 
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orang guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto (2006:120). 

 
Tabel 3.1 

Data Sampel 

No. Nama SD Jumlah Guru 

1 SD Panjang 02 12 

2 SD Ngampin 02 12 

3  SD Panjang 04 12 

4 SD Pojoksari 9 

5 SD Pasekan 01 8 

Jumlah 53 

   

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus 

penelitian. Variabel itu sebagai atribut sekelompok 

orang atau objek yang mempunyai variasi antara satu 

dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Variabel 

penelitian dibagi menjadi dua meliputi variabel bebas 

dan terikat. 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ke-

mampuan kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan 

iklim kerja (X2). 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah etos 

kerja guru (Y).  
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Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat 

dilukiskan dalam kerangka penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 X 1: Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. 

 X 2: Iklim Kerja. 

 Y   : Etos kerja guru. 

 

Gambar 4 
Paradigma Penelitian 

(Sugiyono 2006:3) 

 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Dari pokok-pokok pikiran dalam landasan teori 

tentang variabel-variabel penelitian di atas, maka 

variabel-variabel tersebut ditegaskan dalam bentuk 

definisi operasional sebagai berikut: 

a. Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah adalah 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

Kepala Sekolah untuk mengelola sekolah, mengor-

ganisasikan sumber daya manusia dan sumber 

 

X 1 

 

X 2 

 

Y 
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daya yang lain, mempergunakan tenaga-tenaga dan 

teknik kehumasan yang baik, memanfaatkan komu-

nikasi yang efektif dalam menghadapi bermacam-

macam subjek yang berkepentingan, seperti orang 

tua, murid/mahsiswa serta guru-guru dan karya-

wan. Di samping itu kepala sekolah juga memimpin 

organisasi yaitu sekolah dan mengendalikan selu-

ruh kegiatan di sekolah. Dalam penelitian ini ke-

mampuan kepe-mimpinan kepala sekolah  diukur 

dari indikator-indikator sebagai berikut: (1) Penge-

tahuan dan pemahaman tentang bidang tugas 

pokok dan fungsi kepala sekolah; (2) Kepribadian; 

(3) Kecakapan dalam berkomunikasi; (4) Keperca-

yaan; (5) Kemampuan dalam koordinasi; (6) Ke-

mampuan dalam hubungan dengan masyarakat;  

(7) Kemampuan dalam pengambilan keputusan. 

Indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam per-

tanyaan-pertanyaan yang disusun dalam bentuk 

positif yaitu dengan bobot lebih tinggi dan bentuk 

negatif dengan bobot lebih rendah dengan memper-

hatikan objek persepsi guru terhadap kepala seko-

lah. Untuk pertanyaan-pertanyaan positif, bobot 

setiap pilihan jawaban adalah: Sangat Setuju (SS) = 

5; Setuju (S) = 4; Ragu-Ragu (R) = 3; Tidak Setuju 

(TS) = 2; dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. Se-

dangkan pertanyaan-pertanyaan negatif, bobot seti-

ap pilihan jawaban adalah: Sangat Setuju (SS) = 1; 

Setuju (S) = 2; Ragu-Ragu (R) = 3; Tidak Setuju (TS) 

= 4; dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 5. 
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b. Iklim kerja yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah iklim kerja di suatu sekolah dimana sifat 

dan karakteristiknya belum tentu sama dengan 

sekolah lain. Iklim kerja tersebut menurut persepsi 

para guru di sekolah tempat penelitian. Agar dapat 

mengetahui suasana iklim kerja di seko-lah, maka 

dalam penelitian ini iklim kerja diukur dengan be-

berapa faktor pembentuk iklim kerja, yaitu: (1) Ko-

munikasi dan interaksi; (2) Kerja sama; (3) Sua-

sana kerja; (4) Sikap karyawan; (5) Iklim kerja. 

Fator-faktor pembentuk iklim kerja di sekolah 

tersebut kemudian dikembangkan menjadi perta-

nyaan-pertanyaan yang dapat dipahami dan dija-

wab oleh responden dengan alternatif jawaban 

seperti yang telah disebutkan di atas dan diharap-

kan dapat mengungkap secara objektif iklim kerja 

di sekolah. 

c. Etos kerja guru dalam penelitian ini diartikan 

sebagai watak, semangat dan karakter kerja yang 

dimiliki oleh guru, baik yang menyenangkan mau-

pun yang tidak menyenangkan, suka atau tidak 

suka berdasarkan pandangan atau persepsi guru 

terhadap pekerjaannya dan lingkungan kerjanya. 

Penelitian ini etos kerja guru diukur dengan menin-

jau beberapa aspek, yang meliputi: (1) Disiplin 

kerja; (2) Kerja sama kelompok; (3) Semangat kerja; 

(4) Efektivitas dan efisiensi kerja; (4) Mampu man-

diri 
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Demikian halnya kemampuan kepemimpinan 

dan iklim kerja, aspek-aspek etos kerja juga dikem-

bangkan ke dalam instrumen penelitian dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang kiranya memungkinkan 

dan mudah dijawab oleh guru sehingga dapat meng-

ungkapkan etos kerja guru secara objektif. 

 

3.5  Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data 

tentang: (a) Kemampuan kepemimpinan kepala 

sekolah; (b) Iklim kerja di sekolah; (c) Etos kerja 

guru. 

2. Sumber Data 

Data penelitian diperoleh dari guru-guru yang 

menjadi sampel (responden) sebanyak 53 orang 

selain kepaa sekolah. 

 

3.6 Teknik/Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang 

dipakai oleh peneliti dalam memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitiannya berkaitan dengan 

variabel-variabel penelitian. Kualitas data ditentukan 

oleh kualitas alat pengambilan data atau alat ukur 

yang digunakan. Teknik pengambilan data yang digu-

nakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan 

survei dengan menggunakan alat berupa angket yang 
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terdiri dari butir-butir pernyataan yang dipergunakan 

untuk mengumpulkan data berkaitan dengan variabel 

kemampuan kepemimpinan kepala sekolah, iklim 

kerja, dan etos kerja guru. Angket kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah, iklim kerja, dan etos 

kerja guru disusun dalam bentuk skala Likert dengan 

lima butir pilihan yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), 

ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), dan sangat tidak 

setuju (STS). 

3.6.1 Kisi-kisi Instrumen 

 
Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

Variabel Sub Variabel Indikator  No. 
Soal 

Jml 
soal 

Kemam-
puan 

1 Kepemim-
pinan  

1.1 Mengajar/membimbing 1 1 

Kepe-
mimpinan 

 (leadership) 1.2 Iklim kerja 2,3 2 

kepala 
sekolah 

  1.3 Inovasi  4 1 

 2 Kepribadian 2.1 Jujur 5 1 

   2.2 Adil 6 1 

   2.3 Cerdas 7, 8,9 3 

   2.4 Peduli 10, 11 2 

   2.5 Disiplin 12 1 

 3 Kepercayaan 3.1 Teladan 13 1 

   3.2 Pendelegasian tugas 14 1 

   3.3 Menepati janji 15 1 

 4. Komunikasi 3.4 Interaksi sosial 16 1 

 5. Kemampuan 5.1. Kebersamaan 17, 18 2 

  koordinasi 5.2. Demokrasi 19-22 4 

 6. Kemampuan 6.1. Gigih pendirian 23-24 2 

  pengambilan 6.2. Bijaksana 25 1 

  keputusan     
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Tabel 3.3 
Kisi-kisi Instrumen variabel iklim kerja 

Variabel Sub Variabel Indikator  No. 
Soal 

Jml 
soal 

Iklim kerja 1. Komunikasi  1.1. Interaksi sosial 1-2 2 

   1.2. Kesejahteraan 
hubungan 

3-5 3 

   1.3. Kebersamaan   6-7 2 

 2. Kerja sama 2.1. Kerja sama antar 8 1 

    guru kelas   

   2.2. Kerja sama kepala 9-10 2 

    sekolah dengan guru   

 3. Suasana 3.1. Ruang kerja 11-12 2 

  Kerja 3.2. Suasana kerja 13-14 2 

   3.3. Rasa aman dan 
nyaman 

15-17 3 

 4. Sikap 4.1. Kerja sama antar guru 18 1 

  karyawan  kelas dan guru bid. studi   

   4.2. Sikap positif  karyawan 19-22 4 

 5. Iklim kerja 5.1. Guru 23-26 4 

   5.2. Guru berpotensi lebih 27-28 2 

   5.3. Kepemimpinan 29-30 2 

 

Table 3.4 
Kisi-kisi Instrumen Variabel Etos Kerja 

Variabel Sub Variabel Indikator  No. 
Soal 

Jml 
soal 

Etos kerja 1. Disiplin kerja  1.1. Perencanaan 1 1 

   1.2. Tepat waktu 2-3 2 

   1.3. Teratur    4-6 3 

 2. Kerja sama 2.1. Kerja sama antar guru 7-8 2 

  kelompok 2.2. Toleransi  9-11 3 

 3. Semangat 3.1. Suasana kerja 12-13 2 

  Kerja 3.2. Cita-cita 14-15 2 

   3.3. Iklim kerja 16-18 3 

 4. Efektifitas 
dan 

4.1. Rajin  19 1 

  Efisiensi kerja 4.2. Kreatif 20-23 4 

 5. Mampu 5.1. Hasil 24 1 

  mandiri 5.2. Ulet 25-27 3 

   5.3. Pantang menyerah 28-30 3 
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3.6.2 Kualifikasi atau Penskoran 

Pengolahan data secara statistik dapat dilaku-

kan dengan mengubah skala ordinal pada jenjang 

respon (Sangat Tinggi, Tinggi, Cukup, Rendah, Sangat 

Rendah) menjadi skala interval. Dengan diperlukan 

kuantifikasi atau penskoran. 

Secara teknis, dibuat rentang nilai sangat 

rendah sampai sangat tinggi. Untuk persepsi guru 

terhadap kemampuan kepemimpinan kepala sekolah, 

iklim kerja, dan etos kerja guru yang tinggi, maka di-

tandai dengan skor yang tinggi, demikian pula sebalik-

nya persepsi guru terhadap kemampuan kepemimpin-

an kepala sekolah, iklim kerja, dan etos kerja guru 

yang rendah pula. Adapun kualifikasi respon dalam 

instrumen adalah: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju 

(STS) dan dalam skala tersebut diberikan bobot: 5, 4, 

3, 2 dan 1 setiap butir soal. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Instrumen 

Analisis instrumen meliputi analisis validitas 

dan reliabilitas terhadap angket kemampuan kepe-

mimpinan kepala sekolah, iklim kerja, dan etos kerja 

guru. Untuk mengukur validitas instrumen dilakukan 

dengan menggunakan uji corrected item total 

correlation, dan uji reliabilitas instrumen didasarkan 
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pada nilai Alpha hasil olahan program SPSS for 

Window versi 13. 

 

a.  Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan 

instrumen penelitian sebagai alat ukur yang akurat 

dan dapat dipercaya. Validitas menunjukkan sejauh 

mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin 

diukur. Valid tidaknya sebuah data dapat diketahui 

dengan membandingkan indeks korelasi Alpha dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5%. Saifuddin Azwar 

(1999) menyatakan bahwa validitas item didasarkan 

pada besarnya korelasi yang diperoleh. Suatu item 

dikatakan valid jika koefisien korelasinya  0,25.   

Uji coba instrumen telah dilakukan terhadap 30 

responden dengan karakteristik yang sama dengan 

sampel penelitian menemukan bahwa semua indikator 

yang terdapat dalam angket kemampuan kepemim-

pinan kepala sekolah, iklim kerja, dan etos kerja guru 

dapat dinyatakan valid karena semua indikator mem-

punyai nilai lebih besar dari 0,25. 

Uji validitas yang telah dilakukan terhadap angket 

kemampuan kepemimpinan kepala sekolah, seperti tampak 

pada Tabel 4.3,  menemukan bahwa 25 item pernyataan 

yang ada seluruhnya valid karena lebih besar dari 0,25 

seperti tampak pada tabel berikut: 
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Tabel 3.5 
Hasil uji validitas item Kemampuan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

 
Item-total Statistics 

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 
Correlation 

 

Alpha 

If Item 

Deleted 

ITEM01 90,4528 111,1372 ,5003 ,9465 

ITEM02 90,5472 112,2910 ,4738 ,9467 

ITEM03 90,6226 109,3549 ,6230 ,9452 

ITEM04 90,6792 110,7221 ,5354 ,9462 

ITEM05 90,8491 108,0152 ,6322 ,9451 

ITEM06 90,7358 109,4289 ,6426 ,9450 

ITEM07 90,7736 110,4478 ,5059 ,9465 

ITEM08 90,9057 107,2409 ,6719 ,9446 

ITEM09 90,7736 109,4093 ,6599 ,9449 

ITEM10 90,7925 110,5522 ,4255 ,9478 

ITEM11 90,7736 106,1401 ,7383 ,9437 

ITEM12 90,7925 109,0138 ,6428 ,9450 

ITEM13 90,8679 108,5784 ,5859 ,9457 

ITEM14 90,7925 105,4369 ,8125 ,9428 

ITEM15 90,6226 108,0472 ,7313 ,9440 

ITEM16 90,8302 108,3360 ,7182 ,9442 

ITEM17 90,9245 106,8788 ,6659 ,9447 

ITEM18 90,7925 110,2446 ,6166 ,9454 

ITEM19 90,7547 109,7271 ,6449 ,9451 

ITEM20 90,6226 111,4702 ,5146 ,9464 

ITEM21 90,9811 104,5958 ,7339 ,9438 

ITEM22 91,0943 106,0486 ,6837 ,9445 

ITEM23 90,9434 108,3621 ,6742 ,9446 

ITEM24 90,8679 105,7707 ,6787 ,9446 

ITEM25 90,7925 107,2446 ,6525 ,9449 

 

Uji validitas yang telah dilakukan terhadap 

angket iklim kerja (X2) menemukan bahwa dari 30 item 

pernyataan yang ada dalam angket terdapat satu item 

yang tidak valid. Rincian 29 item valid dapat dilihat 

pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas Item Iklim Kerja 

Item-total Statistics 

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 
Correlation 

Alpha 

If Item 

Deleted 

ITEM01 106,6792 142,8759 ,6435 ,9477 

ITEM02 106,6415 141,0806 ,6586 ,9475 

ITEM03 106,6981 144,6763 ,4552 ,9495 

ITEM04 106,6981 142,5610 ,5904 ,9482 

ITEM05 106,6038 143,5131 ,6586 ,9477 

ITEM06 106,6415 140,6959 ,7896 ,9464 

ITEM07 106,2075 142,5522 ,6527 ,9476 

ITEM08 106,7925 138,1292 ,7964 ,9460 

ITEM09 106,7358 141,3904 ,5965 ,9482 

ITEM10 106,6415 143,0421 ,6221 ,9479 

ITEM11 106,7170 136,7837 ,7267 ,9469 

ITEM12 106,9623 137,9985 ,7164 ,9469 

ITEM13 106,7736 140,8708 ,7282 ,9469 

ITEM14 106,9623 144,3062 ,4619 ,9495 

ITEM15 107,0377 141,9601 ,6325 ,9478 

ITEM16 107,0755 141,1096 ,6898 ,9472 

ITEM17 106,7358 141,5058 ,7046 ,9471 

ITEM18 106,6792 144,3374 ,5730 ,9484 

ITEM19 106,6792 143,6067 ,5911 ,9482 

ITEM20 106,6792 146,6836 ,3736 ,9500 

ITEM21 106,6604 141,1901 ,6414 ,9477 

ITEM22 106,5849 145,2859 ,5370 ,9487 

ITEM23 106,6792 143,6836 ,6223 ,9479 

ITEM24 106,6604 141,3824 ,5614 ,9487 

ITEM25 106,6604 143,2286 ,5964 ,9481 

ITEM26 107,0377 141,0755 ,6089 ,9481 

ITEM27 106,7358 142,4289 ,7193 ,9472 

ITEM28 106,4151 146,6321 ,3713 ,9501 

ITEM30 106,7170 145,1684 ,4899 ,9490 

 

Uji validitas yang telah dilakukan terhadap 

angket etos kerja (Y) menemukan bahwa 30 item 

pernyataan yang ada seluruhnya valid karena lebih 

besar dari 0,25. Rincian 30 item valid dapat dilihat 

pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 
Hasil Uji Validitas Item Etos Kerja 

Item-total Statistics 

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 
Correlation 

 

Alpha 

If Item 

Deleted 

ITEM01 105,8491 161,8999 ,4370 ,9375 

ITEM02 106,0377 159,6139 ,6023 ,9362 

ITEM03 105,9623 160,1524 ,4658 ,9372 

ITEM04 106,2075 158,5138 ,6701 ,9356 

ITEM05 106,1698 156,6821 ,6504 ,9354 

ITEM06 106,1132 159,0639 ,5401 ,9365 

ITEM07 106,2075 158,6292 ,4804 ,9371 

ITEM08 106,3585 153,3498 ,6623 ,9350 

ITEM09 106,4717 149,1386 ,7171 ,9344 

ITEM10 106,0943 153,0102 ,6931 ,9346 

ITEM11 106,2264 152,2170 ,6597 ,9351 

ITEM12 106,2830 157,3991 ,5075 ,9369 

ITEM13 106,1887 153,6945 ,7110 ,9345 

ITEM14 106,2264 155,7170 ,5984 ,9358 

ITEM15 105,9811 158,1343 ,6214 ,9358 

ITEM16 105,8679 161,8091 ,3757 ,9380 

ITEM17 105,7547 160,6118 ,5124 ,9369 

ITEM18 105,8491 158,7460 ,5349 ,9365 

ITEM19 106,1698 155,2591 ,6778 ,9349 

ITEM20 106,2830 157,0145 ,5099 ,9369 

ITEM21 106,2642 159,5827 ,5151 ,9368 

ITEM22 106,1698 157,4514 ,4759 ,9374 

ITEM23 105,7925 161,4369 ,4206 ,9376 

ITEM24 105,9245 159,0711 ,5565 ,9364 

ITEM25 105,8113 159,3483 ,5208 ,9367 

ITEM26 106,2453 155,6502 ,5808 ,9360 

ITEM27 106,3774 155,0087 ,6924 ,9348 

ITEM28 106,1509 152,7460 ,6581 ,9351 

ITEM29 106,1509 156,7845 ,4953 ,9372 

ITEM30 106,2453 158,2656 ,4177 ,9382 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan 

instrumen penelitian sebagai alat ukur yang akurat 

dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas menunjukkan 
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sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten 

apabila pengukuran dilakukan terhadap aspek yang 

sama. Saifuddin Azwar (1999) menyatakan bahwa 

suatu alat ukur pada prinsipnya dikatakan reliabel 

apabila mampu menunjukkan sejauhmana alat ukur 

tersebut dapat memberi hasil yang relatif tidak ber-

beda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap 

subjek yang sama. Selanjutnya Azwar (2000) menya-

takan bahwa skala dianggap reliabel ketika memenuhi 

koefisien alpha (α) lebih besar dari 0,60. Berikut di-

paparkan nilai alpha variabel kemampuan kepemim-

pinan kepala sekolah (X1), variabel iklim kerja (X2), 

dan variabel etos kerja gura (Y). 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Alpha Keterangan 

Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah 0,9472 Reliabel 

Iklim kerja 0,9497 Reliabel 

Etos kerja guru 0,9382 Reliabel 

 

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa ketiga variabel 

memiliki nilai alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini 

bermakna bahwa angket kemampuan kepemimpinan 

kepala sekolah,  iklim kerja, dan  etos kerja guru dapat 

dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat 

ukur dalam penelitian. 
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