
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan 116 responden yaitu guru tetap 

di SMK Negeri 3 Ambon. Penelitian ini menggunakan 2 skala psikologi 

yaitu skala gaya kepemimpinan transformasional yang diadaptasi dari Bass 

dan Avolio (1999) dan skala iklim organisasi dari teori Stringer (2002) 

Sedangkan untuk penilaian kinerja guru, digunakan sasaran kerja pegawai 

yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011. Uji regresi 

berganda dengan bantuan SPSS 21,0 akan digunakan untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini. 

 

A. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu : 

1. Peubah gayut (dependen)  : Kinerja Guru (Sasaran Kerja Pegawai) 

2. Peubah tak gayut  (independen) : Gaya Kepemimpinan dan 

         Iklim Organisasi 

B. Definisi Operasional  

1 Kinerja Guru 

Menurut Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 kinerja sebagai 

suatu hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada suatu satuan 

organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 

Pengukuran kinerja guru diukur dengan menggunakan isntrumen 

penilaian perilaku kerja guru yang didasarkan pada pengukuran model 

BARS yang diambil dari Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 dengan 

kriteria yang diukur yaitu: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin 

dan kerjasama.  

 



2 Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Gaya kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang 

didasarkan pada pengaruh dan hubungan pemimpin dengan pengikut atau 

bawahan. Para pengikut merasa percaya, mengagumi, loyal dan 

menghormati pemimpin, serta memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi 

untuk mengahasilkan kinerja yang lebih baik (Bass dan Avolio, 1999). 

Pengukuran gaya kepemimpinan transformasional diukur dengan 

skala Bass dan Avolio (1999) yang mencakup empat aspek yaitu, pengaruh 

ideal atau karisma, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual dan kepekaan 

individu. Nilai dari gaya kepemimpinan transformasional dalam penelitian 

ini akan didapat berdasarkan hasil yang diperoleh dari skala psikologi gaya 

kepemimpinan transformasional. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, 

mengindikasikan semakin tinggi gaya kepemimpinan transformasional yang 

terjadi di sekolah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai yang didapat, 

menunjukan semakin rendah pula gaya kepemimpinan transformasional yang 

terjadi di sekolah. 

 

3 Iklim organisasi  

Iklim organisasi merupakan gambaran mengenai lingkungan 

organisasi yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Terdapat enam aspek yang digunakan dalam 

penelitian ini. Aspek-aspek tersebut adalah struktur, standar-standar, 

tanggung jawab, penghargaan, dukungan, dan komitmen (Stringer,2002). 

Dalam penelitian ini, iklim organisasi akan diukur menggunakan alat 

ukur yang mengacu kepada alat ukur yang dikembangkan oleh Stringer 

(2002) yang bernama bernama Organizational Climate Questionnaire 

(OCQ) yang memiliki enam aspek yakni struktur, standar-satandar, tanggung 

jawab, penghargaan, dukungan, dan komitmen. Tingkat iklim organisasi 



guru akan didapatkan berdasarkan hasil yang didapat dari nilai yang 

diperoleh dari skala psikologis iklim organisasi (OCQ). Semakin tinggi nilai 

yang didapat, menunjukkan semakin tinggi tingkat iklim organisasi yang 

dimiliki oleh para guru tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila nilai yang 

didapat semakin rendah, maka iklim organisasi yang tercipta di sekolah 

tersebut juga semakin rendah. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampel  

1. Populasi 

 Menurut Slameto (2003) populasi adalah keseluruhan elemen yang 

hendak dijelaskan oleh peneliti melalui penelitiannya, atau sering juga 

didefenisikan sebagai objek penelitian. Ditambahkan oleh Nurgiyantro dkk. 

(2009) yang menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan anggota subyek 

penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah 116 guru di SMK Negeri 3 Ambon. Karakteristik ini 

dipilih dan ditentukan untuk mengontrol variabel yang ada dalam penelitian 

yakni gaya kepemimpinan transformasional, iklim organisasi dengan kinerja 

guru yang sudah terukur tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh variabel 

lainya yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. 

2. Sampel dan Teknik Sampel  

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian 

dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampel 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh karena merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2012). Dengan demikian dalam penelitian ini populasi dijadikan 

sebagai sampel yaitu, sebanyak 116 orang guru tetap yang ada di SMK 

Negeri 3 Ambon. 

 



D. Alat Ukur Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur 

gaya kepemimpinan transformasional dengan iklim organisasi dengan 

menggunakan skala psikologi dan mendapatkan data mengenai kinerja guru, 

yang menurut Azwar (2012) skala psikologi memiliki karakteristik khusus 

yang berbeda dengan alat pengumpulan data lainnya seperti angket, daftar 

isi, dan lain sebagainya. Beberapa karakteristik skala yang berfungsi sebagai 

alat ukur psikologis adalah sebagai berikut: 1). Stimulusnya berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang 

hendak diukur melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan, 2). Skala psikologi selalu berisi banyak item dan 3). Respon 

subjek tidak diklasifikasikan dalam benar atau salah namun semua jawaban 

dapat diterima sepanjang diberikan jawaban jujur dan sungguh-sungguh. 

Dengan demikian instrumen dalam penelitian ini untuk gaya 

kepemimpinan transformasional dengan iklim organisasi bisa disebut sebagai 

skala gaya kepemimpinan transformasional dengan skala iklim organisasi 

serta daftar Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai instrumen kinerja guru. 

Instrumen kinerja guru diperoleh dengan melihat skor SKP guru yang 

menjadi responden. Berikut deskripsi level penilaian kinerja. Tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Deskripsi Level Penilain Perilaku Kinerja  

Kata Sifat Angka 

Amat baik 91-100 

Baik 76-90 

Cukup 61-75 

Sedang 51-60 

Kurang 50-ke bawah 

 

 



Lebih lanjut Skala gaya kepemimpinan transformasional dan iklim 

organisasi disusun dengan dua jenis pernyataan, yaitu favourable dan 

unfavourable yang menggunakan model Likert yang mempunyai empat 

macam pilihan jawaban: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Penyekoran ini dilakukan dengan 

sistematika untuk item-item favorable, jawaban sangat sesuai (SS) mendapat 

skor 4 dan bergerak menuju skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS). 

Begitu juga dengan item unfavourable, jawaban sangat tidak sesuai (STS) 

mendapat skor 4 dan bergerak menuju skor 1 untuk jawaban sangat sesuai 

(SS). Skor yang diberikan pada setiap alternatif jawaban dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 

Table 3.2 

Skor Variasi Jawaban Skala Kepemimpinan Transformasional 

Respon Item 

Favourale Unfavourable 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Netral 3 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai(STS) 1 5 

 

Table 3.3 

Skor Untuk Variasi Jawaban Skala Iklim Organisasi 

Respon Item 

Favourale Unfavourable 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Netral 3 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai(STS) 1 5 

 



E. Instrumen Penilaian 

1.  Skala Kinerja Guru 

Instrumen Kinerja guru dalam penelitan ini menggunakan Daftar 

Penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) guru yang ada di SMK Negeri 3 

Ambon untuk tahun 2015. Instrumen ini merupakan daftar sasaran perilaku 

kerja (SKP) pegawai negeri sipil termasuk guru berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil (Tabel 3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 3.4 

Instrumen Penilaian Prestasi Kerja  

Pegawai Negeri Sipil  

Jangka Waktu Penilaian 

Bulan : 1 Januari s/d 31 Desember 2015 

1.  YANG DINILAI  

 a. Nama  

 b. NIP  

 c. Pangkat, golongan ruangan  

 d. Jabatan/pekerjaan  

 e. Unit organisasi  

2.  PEJABAT PENILAI  

 a. Nama  

 b. NIP  

 c. Pangkat, golongan ruang,   

 d. Jabatan/pekerjaan  

 e. Unit organisasi  

3.  ATASAN PEJABAT PENILAI  

 a. Nama  

 b. NIP  

 c. Jabatan/pekerjaan  

 d. Unit organisasi  

4.  UNSUR YANG DINILAI NILAI KET 

  ANGKA SEBUTAN  

 a. Orientasi pelayanan     

 b. Integritas    

 c. Komitmen    

 d. Disiplin    

 e. Kerjasama    

 f. Jumlah    

 g. Nilai rata-rata    

5.  KEBERATAN DARI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL YANG DINILAI 

(APABILA ADA) 

   

Tanggal, ……. 

6. TANGGAPAN PEJABAT 

PENILAI ATAS KEBERATAN 

   

Tanggal,…………. 

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT 

PENILAI KEBEARATAN 

 

   

Tanggal,…………. 

 



2. Instrumen Kepemimpinan Transformasional 

Skala pengukuran iklim organisasi dalam penelitian ini mengacu 

pada alat ukur yang dikembangkan oleh Bass dan Avolio (1999) Pengaruh 

ideal atau karisma, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual dan kepekaan 

individu yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti yang memiliki empat 

karakteristik  yaitu, ideal atau kharisma, motivasi inspirasi, stimulasi 

intelektual, dan kepekaan inidvidu. Kemudian skala ini dimodifikasi oleh 

peneliti dengan 42 item pertanyaan dalam bentuk skala likert. Peneliti 

sebelumnya dilakukan oleh Paramitha (2010) dengan nilai reliablitias 0,963. 

Meskipun skala tersebut memiliki nilai reliabilitas yang tinggi, namun 

pengukuran alat ukur tersebut dilakukan pada karyawan PT Coca Cola dan 

mungkin memiliki tipe subjek yang berbeda. Oleh karena itu peneliti 

memilih melakukan modifikasi dan kembali mengukur reliabilitas dan 

seleksi item agar alat ukur yang digunakan dapat benar-benar bermanfaat 

dalam segala bidang. (Tabel 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.5 

Skala Gaya Kepemimpinan Transformasional 

No Aspek  Indikator F UF Total 

1 Pengaruh 

ideal atau 

karisma 

Mampu mengutamakan 

kepetingan sekolah 

1,2,3,4 0  

 

8 Menekan pentingya 

mempunyai tekad yang 

kuat untuk mencapai 

tujuan kerja 

5,6, 7,8 

2 Motivasi 

inspirasi 

Mampu memberikan 

motivasi dan inspirasi 

kepada bawahan  

9,10,11 12  

 

7 

Mengarahkan ke visi 

masa depan 

13,14 15 

3 Stimulus 

Inteletual 

Mengajak para guru untuk 

melihat masalah-masalah 

dari sudut pandang yang 

lain 

16,17,18,

19,20 

0  

 

 

9 

Menyarankan cara-cara 

baru dalam 

menyelesaikan tugas-

tugasnya 

21,22,23 24 

4 Kepekaan 

individu 

Mampu memberikan 

perhatian kepada bawahan 

25 26,27,

28 

 

 

6 Mempertimbangkan 

bahwa setiap inidvidu 

mempunyai perbedaan 

kebutuhan dan aspirasi-

aspirasi 

29,30 0 

Total  22 8 30 

Keterangan: F=Favourable;UF=Unfaourable. Keterangan ini berlaku untuk Tabel 3.6 

 

3. Instrumen Iklim Organisasi 

Skala pengukuran iklim organisasi dalam penelitian ini mengacu 

pada alat ukur yang dikembangkan oleh Stringer (2002) yang kemudian 

dimodifikasi oleh peneliti dan memiliki enam aspek iklim organisasi yaitu 

struktur, standar-satandar, tanggung jawab, penghargaan, dukungan, dan 

komitmen. Skala tersebut bernama Organizational Climate Questionnaire 

(OCQ) yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti dengan 32 Item pertanyaan 

dalam bentuk skala Likert. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 



Amseke (2012) memiliki nilai reliabilitas (0,874),  dan validitas yang 

bergerak dari (0,301-0,624). Meskipun skala tersebut memiliki nilai 

reliabilitas yang tinggi, namun pengukuran alat ukur tersebut dilakukan di 

luar Indonesia, dan mungkin memiliki tipe subjek yang berbeda. Oleh karena 

itu peneliti memilih melakukan modifikasi dan kembali mengukur reliabilitas 

dan seleksi item agar alat ukur yang digunakan dapat benar-benar 

bermanfaat. (Tabel 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.6 

Skala Iklim Organisasi 

No Aspek  Indikator F UF Total 

1 Struktur Kejelasan tugas dan tanggung 

jawab yang terstruktur 

1,2 0 6 

Pengambilan keputusan  3,5 4,6 

2 Standar-

satandar 

Standar kerja  7,8 0 4 

Tekanan dalam melakukan 

pekerjaan 

0 9 

Pelaksanaan tugas dengan 

tuntas 

10 0 

3 Tanggung 

jawab 

Tanggung jawab terhadap 

tugas 

11,13 12 8 

Persetujuan dalam 

penyelesaian pekerjaaan 

14 15 

Penyelesaian atas masalah 

sendiri dan kemajuan untuk 

inisiatif dalam melakukan 

sesuatu 

16,18 17 

4 Penghargaa

n 

Gaji dan dorongan untuk 

melaksanakan tugas 

19,20 0 3 

Kesesuaian penghargaan 

dengan kinerja 

21 0 

5 Dukungan Dukungan rekan-rekan kerja 

atas tugas 

22,24,

25 

23 7 

Ketidaksimpati atas kesalahan 0 26 

Bantuan tugas dari atasan atau 

rekan kerja 

27 0 

Perasaan saling percaya 28 0 

6 Komitmen Rasa bangga terhadap 

organisasi 

29,30 0 4 

Komitmen terhadap tujuan 

organisasi 

31 32 

Total  23 9 32 

 

 

 

 

 

 



F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini sebelumnya sudah 

dilakukan uji coba (try out) untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan 

serta sudah di uji tingkat validitas dan reliabilitas (Azwar, 2012). Dari hasil 

uji coba pada gaya kepemimpinan transformasional 42 item, diperoleh 31 

item valid, rentang nilai 0,315-0,631 dengan koefisien Cronbach Alpha 

0,921. Sedangkan pada iklim organisasi 40 item, diperoleh 39 valid, rentang 

nilai 0,340- 0,787 dengan koefisien Cronbach Alpha 0,961. 

 

1. Skala Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Berdasarkan perhitungan validitas terhadap 30 item, diperoleh 29 

item valid dan 1 item tidak valid dengan rentan nilai dari 0,332-0,637 

koefisien Cronbach Alpha dari 29 item ini adalah 0,930 yang berarti gaya 

kepemimpinan transformasional dapat diandalkan dalam melakukan 

penelitian. Sebaran item valid dan gugur dapat dilihat pada Tabel 3.7 di 

bawah ini: 

 

Tabel 3.7 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Gaya Kepemimpinan Transformsional 
No Komponen Nomor Item 

Valid 

Nomor Item 

Gugur 

1. Pengaruh ideal 

atau khrisma 

1,2,3,4,5,6 

7,8 

- 

2. Motivasi inspirasi 9,10,11,12, 

13,14,15 

- 

3. Stimulus intelektual 16,17,18,19,20 

21,23,24 

22 

4. Kepekaan individu 25,26,27,28 

29,30 

- 

 Jumlah 29 1 

 

 



2. Skala Iklim Organisasi 

Berdasarkan perhitungan validitas terhadap 32 item, diperoleh 31 

item valid dan 1 item tidak valid dengan rentan nilai dari 0,301-0,637 

koefisien Cronbach Alpha dari 31 item ini adalah 0,902yang berarti iklim 

organisaasi dapat diandalkan dalam melakukan penelitian. Sebaran item 

valid dan gugur dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini: 

Tabel 3.8 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala iklim organisasi 

No Komponen Nomor Item 

Valid 

Nomor Item 

Gugur 

1. Struktur 1,2,3,4,5,6 - 

2. Standar-satandar 7,8,9,10 - 

3. Tanggung jawab 11,12,13,14, 

15,16,17,18 

- 

4. Penghargaan 19,20,21 - 

5. Dukungan 22,23,24, 

25,26,28 

27 

6. Komitmen 29,30,31,32 - 

 Jumlah 31 1 

 

G.  Analisis Data 

Menurut Supramono dan Harwanto 2005 (dalam Shanti 2009) 

menyatakan bahwa sebelum melakukan pengujian hipotesis, data perlu 

terlebih dahulu diuji agar memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator 

(BLUE), sehingga dapat menghasilkan parameter penduga yang sahih. Uji 

tersebut meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, 

dan uji linearitas  

 

 

 

 

 



1. Uji Asumsi Klasik 

1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data itu 

berdistribusi normal, Selain itu dari hasil pengujian normalitas juga dapat 

menunjukkan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Pengujian normalitas 

dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov dan melihat grafik histogram 

serta P-P Plot Test. Pada uji Kolmogorov Smirnov apabila nilai signifikansi 

> 0,05 maka dapat disimpulkan data nilai residual terdistribusi normal. 

Normalitas P-P Plot Test dideteksi dengan melihat titik-titik yang mengikuti 

garis linear yang bergerak dari bawah ke kanan atas. Sehingga bila titik-titik 

tersebut mengikuti garis linear, berarti data terdistribusi normal, dan analisis 

dapat dilanjutkan (Santoso, 2000). 

 

1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Sebab jika 

terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Pengujian 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance. Suatu model regresi yang bebas masalah multikolinearitas adalah 

yang mempunya nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka 

TOLERANCE mendekati 1 (Santoso, 2000). 

 

1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians berbeda terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Namun jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 



pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas. Model regresi yang 

baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu 

cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

melihat diagram pencar (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual 

SRESID). Apabila titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak di atas 

dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas (Santoso, 2000). 

 

1.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linearitas hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dan untuk mengetahui signifikansi 

penyimpangan dari linieritas hubungan tersebut. Jika penyimpangan tersebut 

tidak signifikan, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat adalah linear (Hadi, 2000). Hasil uji linieritas dengan p>0.05 maka 

dapat dikatakan adanya hubungan yang linear antara variabel bebas dengan 

variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Uji Hipotesis  

2.1  Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bermaksud untuk meramalkan bagaimana 

keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2012). Analisa ini digunakan karena 

jumlah variabel independen dalam penelitian ini lebih dari dua. 

Berdasarkan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  

Y= α+ β1X1 + β2X2  

Dimana:  

Y  = Kinerja Guru 

a  = Konstanta 

X1  = Gaya Kepemimpinan Transformasional  

β1   = Koefisien Regresi X1  

X2   = Iklim Organisasi  

β2   = Koefisien Regresi X2 

 

 

 

 

 


