
      

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis  Penelitian dan Subyek Penelitian 
3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara dua atau beberapa variabel. Besarnya atau 

tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk 

koefisien korelasi (Arikunto;2010). Dalam konteks 

penelitian ini akan  di hubungkan antara supervisi 

akademik, kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dengan kinerja kepala sekolah SMP di 

Kabupaten Purworejo. 

3.1.2 Subyek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan kepada Kepala Sekolah, 

guru,  Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 

Swasta se Kabupaten Purworejo yang berjumlah 83 

sekolah. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.2.1Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini adalah supervisi 

akademik (X1) dan kepemimpinan transformasional (X2) 
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sebagai variabel bebas, sedang kinerja kepala sekolah (Y) 

sebagai variabel terikat. 

3.2.2 Definisi Operasional 

1.  Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Kinerja kepala sekolah adalah kepemimpinan yang 

memiliki dan menciptakan tujuan bersama dari 

sekolah, mengembangkan iklim harapan yang 

tinggi, menciptakan budaya sekolah yang berfokus 

pada  pengembangan pengajaran dan 

pembelajaran,  membentuk aturan penghargaan 

dari sekolah, untuk merefleksikan penentuan 

tujuan bagi guru, staf, maupun siswa , untuk 

mengorganisasikan  dan menyediakan berbagai 

kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan 

rangsangan intelektual bagi perkembangan guru 

dan staf serta kehadiran di sekolah memberikan 

teladan bagi warga sekolah.  

2. Variabel bebas (Independen Variable) 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Supervisi akademik kepala sekolah adalah 

proses pembinaan kepala sekolah kepada 

guru dalam rangka memperbaiki proses 

belajar mengajar, yang dapat dilakukan 

dengan dua teknik. Dalam penelitian ini 

indikator dalam sub konsep yang hendak 

diteliti adalah : Supervisi kunjungan kelas, 
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semangat kerja guru, pemahaman tentang 

kurikulum, pengembangan metode dan 

evaluasi, rapat – rapat pembinaan, dan 

kegiatan rutin diluar mengajar ( MGMP , 

work shop )  

b. Kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah adalah kepemimpinan kepala 

sekolah yang melibatkan perubahan dalam 

organisasi sekolah dan  memotivasi para 

bawahannya dalam organisasi dan bersedia 

bekerja demi sasaran tingkat tinggi yang 

dianggap melampaui kepentingan 

pribadinya, yang meliputi 4 demensi yaitu 

yang dikenal dengan 4 i (idealized influence, 

inspirational motivation, intellectual 

stimulation, dan individual consideration). 

Yang termuat dalam sub konsep indikator 

empirik. 

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 
3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri  

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan 

(Sugiyono 1999).  
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Sedang Arikunto (2002) mengatakan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subyek  keseluruhan. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah 

dan guru  SMP Negeri di Kabupaten Purworejo dengan 

jumlah guru sebanyak 1.237 orang guru. 

3.3.2 Sampel 

1. Jika populasinya homogin, cara menentukan 

sampelnya dapat menggunakan tabel dan nomogram. 

(Tabel Krejcie dan nomogram Harry King) 

2. Krejcie  menentukan ukuran sampel didasarkan atas 

kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh 

mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. 

3. Harry King menentukan sampel tidak hanya 

didasarkan atas kesalahan 5% saja, tetapi bervariasi 

sampai 15%, dan jumlah populasi paling tinggi hanya 

2000. 

4. Dari populasi sebanyak 1.237 orang guru termasuk 

kepala sekolah,  maka sampel yang diambil sebanyak 

280 orang sebagai responden (Tabel Krejcie dan 

nomogram Harry King),dengan tingkat kesalahan 5%. 
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3.4  Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 

Guna mencapai  tujuan penelitian dalam penulisan 

ini, diperlukan data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data penelitian yang diperoleh dan diolah 

sendiri secara langsung dari responden (Sugiyono, 2005). 

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian–pengujian (Sugiyono, 2005). Dalam hal ini, 

data primer yang dikumpulkan adalah hasil dari 

penyebaran kuesioner kepada 280 orang guru termasuk 

43 orang kepala SMP Negeri yang menjadi subjek 

penelitian. 

1.4.2 Sumber Data 

 Yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Karena peneliti menggunakan skala penilaian 

untuk pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti secara tertulis (Arikunto : 2006). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah data responden guru dan kepala sekolah di SMP 

Negeri di Kabupaten Purworejo. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dengan skala penilaian, ini 

untuk mengukur supervisi akademik  dan kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja kepala sekolah, dalam 

pengisian skala penilaian dari responden peneliti langsung 

mendampingi sambil memberikan penjelasan item per item. 

Hal ini dilakukan agar tidak memperoleh jawaban yang bias 

dari responden, sehingga dapat diasumsikan bahwa jawaban 

yang diberikan responden adalah sesuai dengan realita yang 

sebenarnya.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

random sampling karena didalam pengambilan sampel 

semua subjek dianggap sama. Dengan demikian peneliti 

memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk 

memperoleh kesempatan (chance) dipilih menjadi sampel 

(Arikunto; 2006). Cara pengambilan sampelnya secara 

ordinal (tingkatan sama) yaitu peneliti membuat 15 

gulungan kertas dan hanya 7 sampai 8 gulungan yang ada 

nomornya untuk satu sekolah, karena dari 280 responden 

yang terbagi 43 SMP Negeri di Purworejo, maka nomor-

nomor yang terambil itulah nomor subjek sampel penelitian. 

3.6  Indikator Empirik dan Aras Pengukuran 
Measurement (pengukuran) adalah angka yang 

menunjukkan kategori jawaban dari pertanyaan atau 

pernyataan yang telah digunakan untuk mengukur isi dari 

differentia spesifika (makna konsep) yang terkandung dalam 
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definisi. Dalam penelitian ini terdapat tiga konsep yang akan 

diteliti yaitu supervisi akademik, kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja kepala sekolah, kinerja 

kepala sekolah sebagai variabel terikat, sedang supervisi 

akademik dan kepemimpinan transformasional sebagai 

variabel bebas. Pengukuran konsep dilakukan dengan aras 

pengukuran ordinal. Adapun indikator empirik dari konsep 

yang diukur menurut  (Ihalauw, 2002) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Indikator Empirik Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Konsep Sub 
Konsep 

Epistemic 
Correlation Indikator Empirik No 

Item 
supervisi 
kepala 
sekolah 
adalah 
proses 
pembinaan 
kepala 
sekolah 
kepada 
guru dalam 
rangka 
memperbai
ki proses 
belajar – 
mengajar. 
Yang 
meliputi 
dapat 
dilakukan 
dengan dua 
teknik. 
( Sahertian 
:2000) 

Supervisi 
kunjunga
n kelas 

Membuat 
Program 
supervisi 
kunjunan 
kelas 

1. Menyiapkan 
perangkat 
kunjungan kelas. 

2. Membuat jadwal 
kunjungan kelas 

1  
 
2 

Semangat 
kerja guru 

Memberi 
motivasi 
guru 

1. Menyiapkan 
perangkat pembe 
lajaran 

3 

2. Memberi masukan 
berbagai Strategi 
pembelajaran 

3. Memberi pujian 
pada guru. 

4 
 
5 

Pemaham
an tentang 
kurikulum 

 Menguasai  
tentang 
kurikulum 

1. Pemeriksaan 
silabus. 

6 

2. Pemeriksaan 
rencana proses 
pembelajara( RPP) 

7 

3. Kesesuaian 
perangkat 
pembelajaran 
dengan 
pelaksanaan 
pembelajaran. 

8 

Pengemba Memberi 1.  Penggunaan 9 
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ngan 
metode 
dan 
evaluasi 

arahan 
tentang 
model- 
model 
pembelaja 
ran dan 
mengevalua
si 

model 
pembelajaran 

 

2. pembimbingan 
tentang 
pelaksanaan 
evaluasi 
pembelajaran. 

10 
 

3.  pengembangan 
metode 
pembelajaran. 

11 

Rapat-
rapat 
pembinaa
n  

Pembinaan 
guru secara 
berkala 

1. Pembinaan secara 
periodik berkaitan 
dengan proses 
belajar mengajar. 

12 
 

2. Pembinaan 
administrasi 
sekolah. 

13 

Kegiatan 
rutin di 
luar 
mengajar 

Membentuk 
kelompok 
mata 
pelajaran 
rumpun 
(MGBS) 

1. Mengikutkan 
kegiatan MGMP /. 
MGBS 
Sebagai tindak 
lanjut supervisi 

14 
 

2. Mengadakan 
pendidikan dan 
latihan / work 
shop 

15 

 

Dalam mengukur supervisi akademik peneliti 

mengunakan skala penilaian. Skala penilaian adalah 

seperangkat pengetahuan yang disusun untuk diajukan 

kepada responden agar  memperoleh  informasi  secara  

tertulis  dari responden  sebagai objek penelitian, Untuk 

menyusun skala penilaian tentang supervisi akademik 

dipergunakan  langkah-langkah sebagai berikut: 
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Dalam membuat kisi-kisi instrumen terdiri dari: 

Konsep, sub konsep, epistemic correlation, indikator, 

no item. 

 



      

b. Skala- likert 

Skala- likert adalah suatu alat ukur yang 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif yaitu sebagai berikut: 

1. SS (Selalu Sering)  

2. S (Sering)  

3. JR (Jarang) 

 4. TP (Tidak Pernah) 

Skala pengukuran tentang supervisi akademik 

kepala sekolah terdiri dari petunjuk pengisian, no item 

yang berjumlah 15 butir, item skala empat pilihan 

responden . 

Tabel 3.2 

Indikator Empirik Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Sekolah 

Konsep Sub Konsep Epistemic 
Correlation Indikator Empirik No 

Item 
 Kepemimpinan 
transformasional 
kepala sekolah 
adalah 
kepemimpinan 
kepala sekolah 
yang melibatkan 
perubahan dalam 
organisasi 
sekolah dan  
memotivasi para 
bawahannya 
dalam organisasi 
danbersedia 
bekerja demi 
sasaran tingkat 
tinggi yang 
dianggap 
melampaui 
kepentingan 

Pengaruh 
ideal 
(Idealized 
Ifluence ) 

Merumuskan
,menetapkan 
visi, misi, 
tujuan,yang 
jelas 
terhadap 
masa depan 
yang akan 
dicapainya 
dengan 
memberi 
contoh  dan 
memberi 
standar 
mutu yang 
tinggi. 

1. Menekankan 
pentingnya rasa 
memiliki visi 
lembaga. 

1 

2.  Merumuskan 
pentingnya rasa 
memiliki misi 
lembaga. 

2 

3. Merumuskan 
tujuan lembaga 

3 

4. Memiliki 
program jangka 
menengah / 
renstra 

4 

5.  Menjadi figure 
yang dominan di 
sekolah 

5 

6. Mempertimbang
kan 
konsekuensi 

6 
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pribadinya 
yang meliputi 4 

demensi yaitu 

yang dikenal 

dengan 

4i(idealizedinfluen

ce, 

inspirationalmotiv

ation, intellectual 

stimulation, 

danindividual 

consideration) 
 Bass dan Avilio :  

(1998 ) 
 
 

etika dan moral 
dari setiap 
tindakannya 

7.  Memberi 
standar mutu 
yang tinggi 

7 

Motivasi 
inspirasi 
(Inspiration
al 
motivation) 

Mampu 
memotivasi 
tim dalam 
organisasi 

1.  Mampu 
memberdayakan 
iklim organisasi 
sekolah yang 
kondusif 

8 

2. Memberikan 
dorongan terus 
– menerus pada 
guru dalam 
tugas 

9 

3.  Mengarahkan 
perhatian guru – 
gurunya 
terfokus pada 
apa yang perlu 
dilakukan 
untuk 
keberhasilan 
sekolah 

10 

4.  Menunjukkan 
tekad yang kuat 
untuk 
menyelesaikan 
apa yang ia mau 
lakukan 

11 

5. Mendorong guru 
– gurunya 
bekerja dengan 
optimis dan 
penuh semangat 

12 

6.  
Mengungkapkan 
keyakinannya 
bahwa guru – 
gurunya akan 
meraih tujuan 

13 

7. Membangkitkan 
loyalitas akan 
apa yang mesti 
dikerjakan 

 

14 

 Stimulasi 
intelektual 
(Intelectual 
stimulation) 

Mampu 
mendorong 
dan  
membantu 
guru untuk 

1. Menggunakan 
cara –cara baru 
dalam mengajar 

15 

2. Memberi 
kesempatan 

16 
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berkreatif 
dan 
 berinovatif 

kepada guru 
untuk 
memberikan 
usul demi 
kemajuan 
sekolah   

3.  Memecahkan 
persoalan – 
persoalan yang 
ada di sekolah 

17 

4. Mendorong guru 
berinovasi 
dalam 
pembelajaran. 

18 

5.  Mendorong 
guru – guru 
menggunakan 
pemikiran  
rasional dan 
modern dalam 
menangani 
masalah – 
masalah di 
sekolah. 

19 

6.  Mendorong 
guru – gur 
mengungkapkan 
gagasan dan 
pendapat guru 
untuk prestasi 
sekolah 

20 

7.  Mendorong 
guru – guru 
untuk selalu 
berkreatif dalam 
bekerja 

21 

Konsiderasi 
individu 
(Individuali
zed 
consideratio
n) 

Memperhatik
an 
kebutuhan 
guru dalam 
pengembang
an karir 

1. Memberi 
kesempatan 
kepada guru 
untuk 
mengikuti 
seminar 

22 

2.  Mendorong 
guru untuk 
mengikuti 
jenjang 
pendidikan yang 
lebih tinggi 

23 

3.  Memberikan 
banyak 
kesempatan  
bagi 

24 
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perkembangan 
guru – guru 
dalam kenaikan 
pangkat. 

 
4. Memberi tugas 

sesuaidengan 
kompetensinya. 

25 

        

Dalam mengukur kepemimpinan transformasional 

peneliti mengunakan skala penilaian. Skala penilaian adalah 

seperangkat pengetahuan yang disusun untuk diajukan 

kepada responden agar memperoleh informasi secara tertulis 

dari responden sebagai objek penelitian, Untuk menyusun 

skala tentang kepemimpinan transformasional dipergunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Kisi- kisi instrumen 

Dalam membuat kisi-kisi instrumen terdiri dari: 

Konsep, sub konsep, epistemic correlation, indikator, 

no item. 

b. Skala- likert 

Skala-likert adalah suatu alat ukur yang mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif 

yaitu sebagai berikut: 

 1. SS (Selalu Sering) 

 2. S (Sering) 

 3. JR  (Jarang) 

 4. TP (Tidak Pernah) 

Skala penilaian tentang kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah terdiri dari petunjuk 
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pengisian, no item yang berjumlah 25 butir, item skala 

empat pilihan responden. 

                                   Tabel 3.3 

Indikator Empirik Kinerja Kepala Sekolah 

Konsep  Sub Konsep Epistemic 
Correlation Indikator Empirik No 

Item 
 Kinerja 

manajerial 

kepala sekolah 

adalah kepala 

sekolah 

yangmemiliki 

danmenciptakan 

tujuan bersama 

dari sekolah,  

menciptakan 

budaya sekolah 

yang berfokus 

pada  

pengembangan 

pengajaran dan 

pembelajaran,   

untuk 

merefleksikan 

penentuan 

tujuan bagi 

guru,staf, 

maupun siswa , 

serta kehadiran 

di sekolah 

memberikan 

teladan bagi 

mereka. 

( Hallinger:1988 )

Mendefinisi 
kan misi 
sekolah 

Mampu 
mewujudkan 
visi,misi dan 
tujuan  

1. Membatasi 
tujuan 
sekolah 

1, 2, 3, 
4, 5 

2. Menkomunika
sikan tujuan 
sekolah 

6, 7, 8, 
9, 10 

Meningkat 
kan proses 
pembelajaran  

Mampu 
meningkatk
an mutu 
akademik  

1. Mensupervisi 
dan 
mengevaluasi 
kinerja 

11, 12, 
13, 14, 
15 

2. 
Mengkoordina
sikan 
kurikulum 

16, 17, 
18, 19, 
20 

3.  Monitoring 
peningkatan 
siswa/perkem
bangan siswa 

21, 22, 
23, 24, 
25 

4.  Menjaga 
agenda 
sekolah yang  
telah terjadwal 

26, 27, 
28, 29, 
30 

Mengatur 
program 
kinerja 
sekolah 

Mampu 
mengatur 
program 
manajerial 

1   Memelihara 
visibilitas 
yang tinggi 

31, 32, 
33, 34, 
35 

2. Menyediakan 
kesejahteraan 
guru 
 

36, 37, 
38, 39, 
40 

3. Meningkatkan 
pengembanga
n profesi guru   

41, 42, 
43, 44, 
45 

4. Menyediakan 
biaya diklat 

46, 47, 
48, 49, 
50 
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Dalam mengukur kinerja kepala sekolah peneliti 

mengunakan skala penilaian. Skala penilaian adalah 

seperangkat pengetahuan yang disusun untuk diajukan 

kepada responden agar memperoleh informasi secara 

tertulis dari responden sebagai objek penelitian, Untuk 

menyusun skala penilaian tentang kinerja kepala 

sekolah dipergunakan  langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Kisi- kisi instrumen 

 Dalam membuat kisi-kisi instrumen terdiri dari: 

Konsep, sub konsep, epistemic correlation, indikator, 

no item. 

b. Skala- likert 

 Skala- likert adalah suatu alat ukur yang mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif 

yaitu sebagai berikut: 

 1. SS (Selalu Sering) 

 2. S    (Sering) 

     3.  JR  (Jarang) 

     4.  TP (Tidak Pernah) 

 Skala pengukuran tentang kinerja kepala sekolah 

terdiri dari petunjuk pengisian, no item yang 

berjumlah 50 butir, item skala, empat pilihan 

responden . 
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3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 
3.7.1 Validitas 

Untuk menentukan validitasitem digunakan acuan 

Kim & Mueler (1978), yang mengatakan bahwa suatu 

item adalah valid jika koefisien item lebih besar dari 

0,301. Dengan menggunakan program SPSS 19  for 

Windows. 

Hasil uji coba selanjutnya dianalisis menggunakan 

teknik analisis butir, maksudnya skor tiap butir (item) 

dikorelasikan dengan skor total (corrected item to total 

correlation). Skor butir disebut dengan X dan skor total 

disebut dengan Y. 

Dari 15 item yang diuji terdapat satu item 

dinyatakan tidak valid yaitu item supervisi akademik 

(Spvs Akdk 3). Setelah di revisi pada item tersebut dan 

diujikan kembali dinyatakan valid karena nilai koefisien 

korelasi (r) ≥ 0,3 , sehingga item–item tersebut dapat 

digunakan pada analisis selanjutnya. 

 Pada Tabel 3.4 di bawah ini disajikan hasil uji validitas 

item Supervisi Akademik: 
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Tabel 3.4 

Hasil Revisi Uji Validitas Item Supervisi Akademik 

Indikator 
Empirik 

Koef 
kor(r) 

Validitas
Item 

Indikator 
Empirik 

Koef
kor 
(r) 

Validitas 
Item 

Spvs_Akdk_1 0.773 Valid Spvs_Akdk_11 0.899 Valid 
Spvs_Akdk_2  0.495 Valid Spvs_Akdk_12 0.505 Valid 
Spvs_Akdk_3 0.720 Valid Spvs_Akdk_13 0.372 Valid 
Spvs_Akdk_4 0.806 Valid Spvs_Akdk_14 0.423 Valid 
Spvs_Akdk_5 0.551 Valid Spvs_Akdk_15 0.788 Valid 
Spvs_Akdk_6 0.881 Valid    
Spvs_Akdk_7 0.475 Valid    
Spvs_Akdk_8 0.589 Valid    
Spvs_Akdk_9 0.498 Valid    
Spvs_Akdk_10 0.374 Valid    

 Sumber: Data Primer, 2012 

 

Dari 25 item yang diuji terdapat dua item 

dinyatakan tidak valid yaitu item kepemimpinan 

transformasional (kep transf 9) dan (kep transf 20) . 

Setelah di revisi pada item tersebut dan diujikan kembali 

dinyatakan valid karena   nilai koefisien korelasi (r) ≥ 0,3  

sehingga item-item tersebut dapat digunakan pada 

analisis selanjutnya. 

 Tabel 3.5 menyajikan hasil uji validitas item 

Kepemimpinan    Transformasional. 
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Tabel 3.5 

Hasil  Revisi Uji Validitas Item Kepemimpinan 

Transformasional 

Indikator 
Empirik 

Koef 
kor(r) 

Validitas
Item 

Indikator 
Empirik 

Koef 
kor(r) 

Validitas 
Item 

Kep_Transf_1 0.570 Valid Kep_Transf_14 0.585 Valid 
Kep_Transf_2 0.500 Valid Kep_Transf_15 0.477 Valid 
Kep_Transf_3 0.482 Valid Kep_Transf_16 0.477 Valid 
Kep_Transf_4 0.505 Valid Kep_Transf_17 0.624 Valid 
Kep_Transf_5 0.533 Valid Kep_Transf_18 0.563 Valid 
Kep_Transf_6 0.712 Valid Kep_Transf_19 0.375 Valid 
Kep_Transf_7 0.705 Valid Kep_Transf_20 0.599 Valid 
Kep_Transf_8 0.619 Valid Kep_Transf_21 0.434 Valid 
Kep_Transf_9 0.446 Valid Kep_Transf_22 0.506 Valid 
Kep_Transf_10 0.713 Valid Kep_Transf_23 0.415 Valid 
Kep_Transf_11 0.634 Valid Kep_Transf_24 0.609 Valid 
Kep_Transf_12 0.542 Valid Kep_Transf_25 0.647 Valid 
Kep_Transf_13 0.644 Valid    

 Sumber: Data Primer, 2012 
 

Dari 50 item  yang diuji terdapat empat item 

dinyatakan tidak valid yaitu item kinerja kepala sekolah 

(kinerja ks 8), (kinerja ks 29), (kinerja ks 38) dan (kinerja 

ks 44). Setelah di revisi pada item tersebut dan diujikan 

kembali  dinyatakan valid karena nilai koefisien korelasi 

(r)  ≥ 0,3 , sehingga item–item tersebut dapat digunakan 

pada analisis selanjutnya. 

Hasil uji validitas item kinerja kepala sekolah 

ditunjukkan pada Tabel 3.6 berikut: 
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Tabel 3.6 

Hasil Revisi Uji Validitas Item Kinerja Kepala Sekolah 
 

Indikator 
Empirik 

Koef 
kor(r)

Validitas
Item 

Indikator 
Empirik 

Koef 
kor(r)

Validitas 
Item 

KinerjaKS_1 0.507 Valid KinerjaKS_26 0.504 Valid 
KinerjaKS_2 0.466 Valid KinerjaKS_27 0.498 Valid 
KinerjaKS_3 0.490 Valid KinerjaKS_28 0.509 Valid 
KinerjaKS_4 0.504 Valid KinerjaKS_29 0.651 Valid 
KinerjaKS_5 0.504 Valid KinerjaKS_30 0.507 Valid 
KinerjaKS_6 0.490 Valid KinerjaKS_31 0.490 Valid 
KinerjaKS_7 0.490 Valid KinerjaKS_32 0.490 Valid 
KinerjaKS_8 0.509 Valid KinerjaKS_33 0.626 Valid 
KinerjaKS_9 0.507 Valid KinerjaKS_34 0.490 Valid 
KinerjaKS_10 0.507 Valid KinerjaKS_35 0.583 Valid 
KinerjaKS_11 0.479 Valid KinerjaKS_36 0.504 Valid 
KinerjaKS_12 0.504 Valid KinerjaKS_37 0.498 Valid 
KinerjaKS_13 0.479 Valid KinerjaKS_38 0.583 Valid 
KinerjaKS_14 0.498 Valid KinerjaKS_39 0.507 Valid 
KinerjaKS_15 0.498 Valid KinerjaKS_40 0.490 Valid 
KinerjaKS_16 0.509 Valid KinerjaKS_41 0.504 Valid 
KinerjaKS_17 0.507 Valid KinerjaKS_42 0.490 Valid 
KinerjaKS_18 0.498 Valid KinerjaKS_43 0.507 Valid 
KinerjaKS_19 0.509 Valid KinerjaKS_44 0.479 Valid 
KinerjaKS_20 0.490 Valid KinerjaKS_45 0.479 Valid 
KinerjaKS_21 0.509 Valid KinerjaKS_46 0.509 Valid 
KinerjaKS_22 0.507 Valid KinerjaKS_47 0.621 Valid 
KinerjaKS_23 0.509 Valid KinerjaKS_48 0.507 Valid 
KinerjaKS_24 0.498 Valid KinerjaKS_49 0.490 Valid 
KinerjaKS_25 0.504 Valid KinerjaKS_50 0.504 Valid 

Sumber: Data Primer, 2012 

 

3.7.2 Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil 

pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali 

pengukuran menunjukkan hasil pengukuran yang relatif 

sama. Menurut Sugiyono (2011), bahwa  uji reliabilitas 

digunakan  untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama 
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diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang 

diukur dalam diri subjek memang belum berubah. 

Kriteria untuk menguji reliabilitas instrument dalam 

penelitian ini digunakan teknik Cronbach Alpha.  Kriteria 

reliabilitas mengacu pada kriteria George dan Mallery  

      ( 1995 ), sebagai berikut: 

α   >  0,9 kategori baik sekali sekali (excellent) 

α   >  0,8 kategori baik (good) 

α   >  0,7 kategori dapat diterima (acceptable) 

α   >  0,6 kategori dipertanyakan  (questionable) 

α  >0,5 kategori tidak dapat diterima (unacceptable)  

Adapun hasil uji reliabilitas terhadap instrument 

masing-masing variabel, yaitu alat ukur supervisi 

akademik, kepemimpinan transformasional, kinerja 

kepala sekolah ditunjukkan pada Tabel 3.7 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 
Koefisien Revisi Reliabilitas Instrumen 

 
Instrumen Alpha Kategori 

 Supervisi akademik .911 Baik sekali 

 Kepemimpinan transformasional .926 Baik sekali 

 Kinerja kepala sekolah .967 Baik sekali 

       Sumber: Data Primer, 2012 
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Dari data pada Tabel 3.7 nampak bahwa nilai 

alpha (α) ketiga variabel lebih besar dari 0,9 pada 

kategori baik sekali. Oleh karena itu instrumen supervisi 

akademik, kepemimpinan transformasional, dan kinerja 

kepala sekolah dapat digunakan pada analisis 

selanjutnya. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 
Data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis untuk 

menjawab persoalan-persoalan penelitian yang diajukan 

dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data perlu 

ditentukan terlebih dahulu teknik analisis apa yang akan 

digunakan dan bagaimana menggunakannya (Dayan,1999). 

Analisis data terdiri atas uji validitas dan reliabilitas 

instrumen, analisis deskriptif dan pengujian korelasi antar 

variabel bebas dan terikat. 

 

3.8 .1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui 

gambaran tentang hasil pengukuran variabel supervisi 

akademik, kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah, dan kinerja kepala sekolah. Dalam analisis 

deskriptif ini digunakan statistik deskriptif, yaitu ukuran 

rata-rata hitung, standar deviasi, skor maksimum dan 

skor minimum untuk masing-masing variabel penelitian. 
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3.8.2 Analisis Deskriptif Statistik 
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 Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan 

dianalisis dengan teknik analisis statistic deskriptif dan 

statistic non parametric, dimana data yang dikumpulkan 

mula - mula disusun, digambarkan kemudian 

diinterpretasikan. Langkah pertama menghitung nilai 

maksimum dan milai minimum dari range kategori 

jawaban dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

interval sebagai berikut (Guntoro, 2003): 

     I  =           

  Dimana : 

   I : Lebar Interval 

   Max : Kemungkinan skor tertinggi 

   Min : Kemungkinan skor terendah 

   K : Jumlah Kategori Jawaban                                       

             Jadi Intervalnya adalah =   = 0,75 

Dengan interval 0,75 untuk skor terendah 1,00 dan skor 

tertinggi 4,00, maka kategorinya dapat ditentukan sebagai 

berikut : 

  1,00 - 1,75 kategori  rendah 

  1,76 - 2,50 kategori  sedang 

  2,51 - 3,25 kategori  tinggi 

  3,26 - 4,00 kategori sangat tinggi 
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3.9 Analisis Korelasi 
Analisis korelasi digunakan untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan antar variable-variabel  (Arikunto, 1997). 

Indeks-indeks statistik yang dapat menunjukkan arah 

(positif dan negatif) dan juga kekuatan suatu hubungan 

antar variabel disebut koefisien korelasi. Derajat koefisien 

korelasi dinyatakan dalam angka koefisien korelasi yang 

bergerak antara -1,0 sampai +1,0. Koefisien korelasi -1,0 

menunjukkan adanya hubungan yang negatif secara 

sempurna, sedangkan nilai +1,0 menunjukkan adanya 

hubungan yang positif secara sempurna. Sedangkan jika 

nilainya 0, maka menunjukkan bahwa dua variabel yang 

diteli tidak terdapat hubungan sama sekali. Untuk 

menetapkan kriteria tinggi rendahnya hubungan kekuatan 

hubungan yang dilihat dari besar kecilnya indeks koefisien 

korelasi sebesar 0,70–0,90  menunjukkan hubungan 
signifikan dengan probalitas  p > 0,05. Untuk menghitung 

koefisien korelasi antar variabel digunakan program  SPSS 

19  for Windows. 


