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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada 

data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Data-data 

yang dimaksud adalah data-data yang berupa angka sebagai alat untuk 

menemukan keterangan atau informasi mengenai apa yang ingin diketahui. 

Menurut Kerlinger, bahwa penelitian survei adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah 

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel 

sosiologis maupun psikologis.
1
 

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan 

atas prinsip-prinsip statistik untuk menarik suatu kesimpulan terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini secara objektif. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di seluruh Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan 

Kambu Kota Kendari, yang terdiri dari 9 (sembilan) SD, masing-masing 5 

(lima) SD Negeri dan 4 (empat) SD Swasta. Sedangkan waktu penelitian yang 

diperlukan untuk melakukan penelitian adalah selama tiga bulan. 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007),  h. 7 
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C. Variabeldan Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini mengkaji pengaruh manajerial kepala sekolah dan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru. Penelitian ini teridiri dari 3 (tiga) 

variabel, masing-masing 2 (dua) variabel bebas, yaitu manajerial kepala 

sekolah sebagai varibel X1 dan motivasi kerja sebabgai variabel X2, serta 1 

(satu) variabel terikat, yaitu kinerja guru sebagai variabel Y.  

Selanjutnya desain penelitian atau konstelasi antara variabel-variabel 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Model Konstelasi Pengaruh antar Variabel Penelitian 

 

Keterangan : 

    = Pengaruh langsung manajerial kepala sekolah terhadap kinerja 

guru  

     = Pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja guru  

    =  Pengaruh langsung manajerial kepala sekolah terhadap motivasi 
kerja guru 

    = Pengaruh tidak langsung manajerial kepala sekolah terhadap 

kinerja guru melalui motivasi kerja guru 
 

 
  

D. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru SD se- Kecamatan Kambu 

Kota Kendari yang berjumlah 146 orang.Sedangkan sampel penelitian ini 

ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin yang perhitungan sampel 

X1 Y 

X2 
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didasarkan taraf kesalahan 10% serta memiliki tingkat kepercayaan 90% 

terhadap populasi, maka jumlah sampel dapat dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

  
 

     …….
2
 

Keterangam : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = error level (tingkat kesalahan) atau presisi (Tingkat signifikan (p) 

Catatan: umumnya digunakan 1%(0,01), 5% (0,05), dan 10% (0,1)  
 

Populasi penelitian ini berjumlah 146 orang dan presisi yang 

ditetapkan atau tingkat signifikansi 10% (0,1), maka besarnya sampel pada 

penelitian ini adalah: 

  
 

      =
   

           
= 59,836 

Berdasarkan hasil perhitungan penetapan sampel total di atas, maka 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 59,836 yang dibulatkan menjadi 60 

orang. Dengan demikian jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini 

adalah 60 orang. Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap sekolah 

dilakukan dengan pemetaan lokasi/sekolah agar sampel yang diambil lebih 

proporsional dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                
             

               
                          

 

Berdasarkan hasil perhitungan sampel kelas menggunakan rumus 

tersebut di atas, maka rincian sampel penelitian ini dapat disajikan  sebagai 

berikut: 

                                                             
2
Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h.101 
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Tabel 3.1Deskripsi Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian di SD  

se-Kecamatan Kambu Kota Kendari 
 

No. Nama-Nama Sekolah Populasi Sampel % 

1 SDN 4 Poasia 14 6 9,72 

2 SDN 9 Poasia 13 5 9,02 

3 SDN10 Poasia 23 9 15,97 

4 SDN 13 Poasia 19 8 13,19 

5 SDN 15 Poasia 13 5 7,63 

6 SD Ibnu Abbas Kendari 14 6 9,72 

7 SD Hidayatullah 12 5 8,3 

8 SDRQ Muadz Bin Jabal 26 11 18,05 

9 SDS IT Alwahda 12 5 8,3 

Jumlah 146 60 100 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data 

primer untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

1. Kuesioer (Angket) 

Teknik pengumpulan data untuk ketiga variabel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik angket, yaitu; teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengemukakan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada seluruh responden untuk dijawab berdasarkan 

kondisi yang dialaminya. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner 

dengan alternatif respon menggunakan model rating skala Likert, yang 
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terdiri dari lima tingkat preferensi jawaban yang tersusun secara 

kontinum, yaitu: a) Sangat Setuju, b) Setuju, c) Ragu-ragu, d)Tidak 

Setuju, dan e) Sangat Tidak Setuju.  

Pemberian skor dimulai dengan nilai 1 untuk skor terendah dan nilai 

5 untuk skor tertinggi. Skala penilaian disajikan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skala Penilaian Instrumen (Angket) 

Skor Jawaban SS S RR TS STS 

Pernyataan positif 5 4 3 2 1 

Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

  

  

  Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

RR : Ragu - Ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasiadalah menelaah dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, seperti; dokumen tentang profil 

sekolah, jumlah guru dan surat-surat penting lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

3. Wawancara (Interview) 

 Wawancara (interview), yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan 

kepada sejumlah responden yang terkait dengan permasalahan penelitian 

ini. Wawancara ini merupakan instrumen penunjang untuk memperoleh 

data-data pendukung sebagai bahan perbandingan terhadap hasil-hasil 

pengolahan data dan pengujian hipotesis penelitian.  



89 
 

 
 

F. Instrumen Penelitian 

1. Variabel Manajerial Kepala Sekolah 

a. Definisi Konseptual 

Manajerial kepala sekolah merupakan kompetensi yang dimiliki 

seorang kepala sekolah dalam mengelola organisasi dan sumber daya yang 

ada dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Manajerial 

kepala sekolah tersebut ditunjukkan oleh indikator-indikator: 1) 

merencanakan; 2) mengorganisasikan; 3) mengarahkan; dan 4) 

mengendalikan.
3
 

 

b. Definisi Operasional 

Manajerial kepala sekolah dalam penelitian ini tercermin dalam 

jumlah skor yang dicapai responden dalam merespon instrumen manajerial 

kepala sekolah, yang dikembangkan dengan menggunakan skala Likert 5 

pilihan, yakni : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak 

setuju 

 

c. Kisi-kisi Instrumen Manajerial Kepala Sekolah 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Manajerial Kepala Sekolah 

 

No. 
Aspek-aspekManajerial 

Kepala Sekolah 
Nomor Butir Jumlah 

1 Merencanakan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10 

2 Mengorganisasikan ,13,14,15,16,17,18,19,20 10 

3 Mengarahkan 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 

                                                             
3
Mitrani, A. Manajemen Sumber Daya Manusia (Terjemahan), (Jakarta: PT.Pustaka 

Utama Grafiti, 1995). 
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4 Mengendalaikan 31,32,33,34,35 5 

Total 35 35 
 

2. Variabel Motivasi Kerja 

a. Definisi Konseptual 

Motivasi kerja guru merupakan suatu dorongan yang terjadi dalam 

diri seseorang  guru untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  untuk  mencapai 

tujuan tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan adalah motivasi kerja guru se-

Kecamatan Kambu Kota Kendari dalam menjalankan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan sekolah.Motivasi kerja tersebut 

ditunjukkan oleh indikator-indikator : 1). Kebutuhan berprestasi (need for 

achievement); 2). Kebutuhan berafiliasi (need for affiliation); 3). Kebutuhan 

kekuasaan (need for power).
4
 

 

b. Definisi Operasional 

Motivasi kerja guru dalam penelitian ini tercermin dalam jumlah 

skor yang dicapai responden dalam merespon instrumen motivasi kerja, yang 

dikembangkan dengan menggunakan skala Likert adalah 5 pilihan, yakni : 

sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. 

 

 

 

 

                                                             
4
Indriyo Gitosudarmo & I Nyoman Sudita., Perilaku Keorganisasian, (Yogyakarta: 

BPFE, 2000). 
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c. Kisi-kisi Instrumen Motivasi Kerja Guru 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Motivasi Kerja Guru 

No. Aspek-

aspekMotivasiKerja 

Nomor Butir Jumlah 

1 Kebutuhan berprestasi 

(need for achievement) 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12 

2 Kebutuhan berafiliasi 

(need for affiliation) 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24 
12 

3 Kebutuhan kekuasaan 

(need for power) 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 11 

Total 35 35 
  

 

3. Variabel Kinerja Guru 

a. Definisi Konseptual 

Kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Guru memiliki tugas utama 

sebagai pengajar dan pendidik, maka aspek yang diperhatikan dalam 

menganalisa kinerja guru adalah sebagai berikut; 1) keterampilan menyusun 

rencana pengajaran. 2) ketrampilan melaksanakan pengajaran, dan 3). 

ketrampilan berkomunikasi antara pribadi.
5
 

 

b. Definisi Operasional 

Kinerja guru dalam penelitian ini tercermin dalam jumlah skor yang 

dicapai responden dalam merespon instrumen penilaian kinerja guru, yang 

dikembangkan dengan menggunakan model skala Likert yang dimodifikasi 

                                                             
5
Departemen Pendidikan Nasional, Penilaian Kinerja Guru, (Jakarta :Direktorat Jendral 

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2008). 
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yang terdiri atas lima pilihan, yaitu : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju. 

 

c. Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru 

No. Aspek-

AspekKinerjaGuru 

Nomor Item Jumlah 

1 Ketrampilan menyusun 

rencana pembelajaran 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12 

2 Ketrampilan melaksanakan 

pembelajaran 
13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24 
12 

3 Ketrampilan berkomunikasi 

antar pribadi 
25,26,27,28,29,30,31,32, 

33,34,35 
11 

Total 35 35 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

1. Uji Validitas Instrumen  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat 

mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Uji validitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor butir dengan 

skor total instrumen dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment, sebagai berikut: 

rXY  = 
 ∑    ∑ ∑ 

√   ∑     ∑       ∑    ∑    
………

6
 

 

Keterangan:  

rXY  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel 

Y 

n  = jumlah sampel 

                                                             
6
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif  R  & D, …….h. 183 
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∑  = jumlah skor item 
∑  = jumlah skor total 
∑   = jumlah hasil perkalian antara skor X dan Skor Y 
 

Kriteria validitasnya satu butir instrument adalah bila nilai r-hitung>r-

tabel. Besaran harga r-tabel ditentukan oleh taraf signifikansi dan derajat 

kebebasan (dk). Dalam uji coba instrument ini, taraf signifikansi 

ditetapkan pada α = 0.05, sedangkan derajat kebebasannya disesuaikan 

dengan jumlah sampel uji coba. 

Berdasarkan hasil uji validilas yang diterapkan pada 34 orang guru 

sebagai survey pendahuluan atau uji coba di SD Kota Kendari, dikelahui 

bahwa angket manajerial kepala sekolah yang berjumlah 35 item 

pernyataan dan diperoleh sebanya 27 item yang valid dan 8 item 

pernyataan lainnya tidak valid/gugur.  

Selanjutnya untuk angket motivasi kerja guru yang terdiri atas 35 

item pernyataan dan diperoleh 28 item yang valid dan 7 item pernyataan 

yang tidak valid/gugur, sedangkan untuk angket kinerja guru yang 

berjumlah 35 item pernyataan diperoleh sebanya 30 item yang valid dan 5 

item lainnya tidak valid/gugur.  

Uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment kemudian membandingkan rhitung dari tiap item pernyataan 

dengan rtabel sebesar 0,349 (34 orang respoden) dengan asumsi jika rhitung> 

lebih besar dari rtabel, maka item tersebut adalah valid dan jika rhitung lebih 

kecil dari rtabel maka item pernyataan tersebut tidak valid. Sesuai dengan 

hal tersebut, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas 

Variabel 

Jumlah Item 

Sebelum 

Diuji 

Nomor Item  

TidakValid 

Jumlah Item 

Tidak Valid Valid 

Manajerial 

Kepala Sekolah  
35 

1,5,12,14,17,27,29,

33 
8 27 

Motivasi Kerja 

Guru 
35 

10,15,22,27,31,34,

35 
7 28 

Kinerja 

Guru 
35 4,6,15,21,29 5 30 

Sumber: Output Hasil Pengujian SPSS-20 
 

2. Uji Reliabilitas Instrumen  

Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi suatu instrumen, untuk menunjukkan apakah instrumen 

tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan rumus Alpha, 

sebagai berikut: 

   
 

     
    

∑ 
   
 

 
   
 

……..
7
 

 

Keterangan :  

r : Koefisien reliabilitasinstrumen (cronbach alpha) 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑ 
   
 

 : Total varians butir 

  
   
 

 : Total varians 

 

Reliabilitas insrumen dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbanch Alpha> 0,60. Untuk 

pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS versi 20 for windows. 

                                                             
7
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif  R & D, …….h. 186 
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Hasil pengujian reliabilitas intrumen untuk variabel manjerial 

kepala sekolah, motivasi kerja dan kinerja guru dapat disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Koefisien Cronbach's Alpha 

1 Manajerial Kepala Sekolah  0,904 

2 Motivasi Kerja Guru 0,854 

3 Kinerja Guru 0,922 

Sumber: Output Hasil Pengujian SPSS-20 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa variabel 

manajerila kepala sekolah mempunyai r alpha sebesar 0,904, variabel 

motivasi kerja guru mempunyai r alpha sebesar 0,854, dan variabel kinerja 

guru mempunyai r alpha sebesar 0,922. Dari ketiga nilai r alpha yang 

dihasilkan bemilai positif dan lebih besar dari rtabel (r tabel=0,349) yang 

berarti keseluruhan instrumen penelitian ini handal dan dapat digunakan 

sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji validitas dan 

reliabiliias instrumen yang dilaksanakan semua item yang tidak 

valid/gugur tidak akan digunakan sebagai alat ukur pada saat penelitian 

berlangsung. 
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H. Teknik Analisa Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif dan inferensial, yakni; 

1. Analisis deskriptif, yaitu; digunakan untuk memperoleh gambaran data 

atau karakteristik penyebaran nilai dari setiap variabel yang diteliti, dan 

dapat disajikan melalui tabel distribusi frekuensi, nilai maksimum dan 

minimum, menghitung rata-rata, median, modus, simpangan baku, varians, 

persentase, kategorisasi dan histogram. Kategori dimaksudkan untuk 

memberikan penjelasan pada setiap variabel yang diteliti, yaitu; untuk 

variabel manajerial kepala sekolah dan kinerja guru digunakan kategori 

dengan jenjang; sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang, 

sedangkan untuk variabel kinerja guru digunakan kategori; sangat tinggi, 

tinggi, sedang rendah dan sangat rendah.Selanjutnya untuk menghitung 

persentase dan menentukan kategori digunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
∑ 

 
     .........

8
 

Keterangan: 

P     =  Persentase 

∑F =  Jumlah Frekuensi 

N    =  Jumlah Responden 

 

2. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan. Langkah-langkah pengujian hipotesis diawali dengan melakukan 

uji persyaratan analisis (uji asumsi), yaitu; uji normalitas, linearitas, 

                                                             
8
Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006),h.14  
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multikolineritas dan autokorelasi dan selanjutnya melakukan pengujian 

hipotesis.
9
 Secara berturut-turut diuraikan, sebagai berikut: 

 

a. Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Asumsi) 

1) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan 

melihat probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dari distribusi normal. Distribusi normal akan menentukan garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

2) Uji linearitas bertujuan untuk mencari persamaan garis regresi 

variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) 

sekaligus untuk mengatahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini 

digunakan sebagai syarat dalam analisis korelasi atau regresi. 

Pengujian linearitas ini menggunakan SPSS-20 Test for Linearity 

pada taraf signifikansi ditetapkan α = 0,05, dengan kriteria bahwa 

dua buah variabel dikatakan linear apabila nilai probabilitas atau 

signifikansi kurang dari 0,05.  

                                                             
9
 Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. (Yogyakarta: 

Universitas Diponegoro, 2012) 
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3) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas di dalam regresi maka dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). 

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan tingkat 

multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan 

nilai ≥ 10. 

 

b. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian digunakan analisis regresi linear 

sederhana dan regresi ganda.
10

Adapun analisis statistik inferensial 

dilakukan untuk pengujian hipotesis, meliputi; analisis regresi liner 

sederhana, dan analisis regresi ganda, dengan rumus sebagai berikut: 

 

Rumus uji regresi sederhana adalah:Ỷ = a + bX……
11

 

  Rumus uji regresi berganda adalah: 

Ỷ = a + bX1 + bX2……
12

 

Keterangan: 

  Y =  Kinerja Guru 

   a =  Nilai konstan harga Y jika X = 0 

                                                             
10

Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan,……h. 337 
11

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 272 
12

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian……….. h. 279 
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X1  =  Variabel Manajerial Kepala Sekolah 

X2   =  Variabel Motivasi Kerja Guru 

 b1  =  Koefisien regresi X1 

    b2  =  Koefisien regresi X2. 

 

Untuk menguji pengaruh secara simultan digunakan (uji-F), 

dengan ketentuan apabila hasil uji Fhitung> Ftabel atau sig < α = 0,05 maka 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan 

terhadap variabel dependent, sebaliknya jika hasil uji Fhitung< Ftabel atau sig 

> α = 0,05 maka variabel bebas (independent) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (dependent).  

Proses perhitungannya, peneliti menggunakan Software IBM SPSS 

Statistics 20 for Windows. Selanjutnya analisis dan interpretasi data 

selanjutnya akan dikaji lebih mendalam berdasarkan kondisi dan sifat data 

yang ditemukan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. 

 

I. Hipotesis Statistik 

Secara statistik hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Hipotesis pertama 

 H0 :  py1=0, artinya manajerial kepala sekolah tidak berpengaruh 

langsung terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Kambu 

Kota Kendari 

 H1 :  py1> 0,   artinya manajerial kepala sekolah berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap kinerja guru SD di Kecamatan 

Kambu Kota Kendari 
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2. Hipotesis kedua 

 H0  :  py2 = 0,  artinya motivasi kerja tidak berpengaruh langsung 

terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Kambu Kota 

Kendari 

 H1 :  py2>0,  artinya motivasi kerja berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap kinerja guru SD di Kecamatan 

Kambu Kota Kendari 

 

3. Hipotesis ketiga  

 H0 : py12 = 0,artinya manajerial kepala sekolah tidak berpengaruh 

langsung terhadap motivasi kerja guru SD di Kecamatan 

Kambu Kota Kendari 

 H1  : py12> 0, artinya manajerial kepala sekolah berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap motivasi kerja guru SD di Kecamatan 

Kambu Kota Kendari. 

 

4. Hipotesis keempat 

 H0 : py12 = 0,artinya manajerial kepala sekolah tidak berpengaruh tidak 

langsung terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja 

guru SD di Kecamatan Kambu Kota Kendari 

 H1  : py12> 0, artinya manajerial kepala sekolah berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja 

guru SD di Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

 


