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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penilian hubungan kausal dengan menggunakan 

teknik persamaan struktural (structural equation modelling). Pengumpulan data 

dilakukan dalam satu tahapan atau dalam waktu yang bersamaan untuk semua 

variabel penelitian. Penelitian dilakukan pada satu waktu tertentu untuk menjelaskan 

kondisi responden pada waktu dilakukan penelitian.  

B. Tempat  dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah 

Kabawo Raya yang meliputi tujuh kecamatan (setiap kecamatan terdapat satu SMA 

Negeri). Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2018.   

C. Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel laten (konstruk) yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas: gaya 

kepemimpinan kepala sekolah sebagai variabel eksogen, disiplin kerja guru sebagai 

variabel moderator dan kinerja guru sebagai variabel endogen. Penelitian ini 

menggunakan desain hubungan sebab akibat. Hubungan antara variabel penelitian 

dapat digambarkan dalam bentuk diagram SEM yang merupakan gabungan antara 

model pengukuran (measurement models)  dan model struktural (structural models), 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Rancangan hubungan antara variabel penelitian 

Keterangan Gambar: 

 KASEK   =   Gaya kepemimpinan kepala sekolah memiliki lima  
                      indikator (Kasek1, Kasek2, Kasek3, Kasek4, dan Kasek5)  

 DISIPLIN =  Disiplin kerja guru memiliki empat indikator  

    (Disp1, Disp2, Disp3, Disp4) 

 KINERJA =  Kinerja guru memiliki lima indikator 
                           (Kinerja1, Kinerja2, Kinerja3, dan Kinerja4) 

D. Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian adalah seluruh guru SMA Negeri di wilayah Kabawo 

Raya yang berjumlah 7 SMA Negeri, yaitu: (1) SMA Negeri 1 Kabawo; (2) SMA 

Negeri 1 Kabangka; (3) SMA Negeri 1 Kontukowuna; (4) SMA Negeri 1 Parigi; (5) 

SMA Negeri 2 Parigi; (6) SMA Negeri 1 Bone; (7) SMA Negeri 1 Marobo. Jumlah 

keseluruhan guru PNS pada tujuh sekolah tersebut adalah 244 orang.  

Sampel penelitian ditentukan dengan mengacuh pada beberapa pendapat 

pakar. Ding, Velicer, dan Harlow merekomendasikan bahwa sampel minimal untuk 

penelitian yang menggunakan SEM adalah  100 responden. Demikian pula pendapat 

Schumacker & Lomax bahwa jumlah sampel minimal untuk penelitian yang 

Disp4 
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menggunakan SEM adalah  100 responden
1
. Dengan demikian maka jumlah sampel 

dalam penelitian ditetapkan sebanyak 100 orang guru, yang dipilih secara acak 

proporsioanal. Rincian jumlah sampel penelitian pada masing-masing sekolah dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.  

Jumlah Populasi dan Teknik Penentuan Sampel Penelitian 
No Nama Sekolah Populasi Penentuan  Sampel Sampel 

1. SMA Negeri 1 Kabawo 53 (53/244)x100 = 21,72   22 

2. SMA Negeri 1 Kabangka 38 (38/244)x100 = 15,57 16 

3. SMA Negeri 1 Kontukowuna 26 (26/244)x100 = 10,66 11 

4. SMA Negeri 1 Parigi 35 (35/244)x100 = 14,34 14 

5. SMA Negeri 2 Parigi 37 (37/244)x100 = 15,16 15 

6. SMA Negeri 1 Bone 30 (30/244)x100 = 12,30 12 

7. SMA Negeri 1 Marobo 25 (25/244)x100 = 10,24 10 

 Jumlah 244 - 100 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

meliputi data yang berhubungan dengan pernyataan responden terhadap variabel 

penelitian ini yaitu: Gaya Kepemipinan Kepala Sekolah, Disiplin Kerja Guru, dan 

Kinerja Guru. Data primer ini diperoleh atau bersumber dari para responden dengan 

menyebar angket secara langsung. Selain itu didukung data sekunder yaitu 

pengumpulan data melalui dokumen-dokumen relevan dengan kajian penelitian ini 

bersumber dari ketujuh SMA Negeri populasi penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu adalah survey dengan 

instrumen berupa: 

                                                 
1
Randall E. Schumacker and Richard G. Lomax, A Beginner’s Guide to Structural Equation 

Modeling. Third Edition, (New York, NY:  Routledge Taylor & Francis Group, 2010), h. 42. 
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1. Angket yaitu daftar pernyataan yang diberikan kepada 100 orang guru PNS yang 

merupakan sampel penelitian. Angket ini dibuat bersifat tertutup yaitu pernyataan 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberi jawaban 

kepada beberapa alternatif saja. Penyebaran angket dilakukan dengan mengunjungi 

responden dan menjelaskan angket serta menunggu kapan angket dapat diambil. 

2. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang didokumentasikan oleh SMA Negeri di 

lokasi penelitian ini. 

G. Instrumen Penelitian 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur penilaian (persepsi) responden terhadap obyek penelitian. 

Penggunaan skala Likert karena pertimbangan sebagai berikut:  (1) memudahkan 

dalam pengumpulan data; (2) umumnya mempunyai reliabilitas yang tinggi dalam 

mengurutkan subyek bedasarkan persepsi; (3) flexibel dibanding teknik yang lain; dan 

(4) aplikatif pada berbagai situasi. Pedoman untuk pengukuran semua variabel adalah 

dengan menggunakan 5 pilihan Likert scale, di mana jika terdapat jawaban dengan 

bobot rendah maka diberikan skor I (satu) dan seterusnya sehingga jawaban yang 

berbobot tinggi diberi skor 5 (lima). Kategori jawaban untuk pernyataan positif 

adalah: Sangat setuju/Selalu (skor 5); Setuju/sering (skor 4); Netral/kadang-kadang 

(skor 3); Tidak Setuju/jarang (skor 2); Sangat Tidak Setuju/tidak pernah (skor 1). 

Sedangkan, Kategori jawaban untuk pernyataan negatif adalah: Sangat setuju/Selalu 

(skor 1); Setuju/sering (skor 2); Netral/kadang-kadang (skor 3); Tidak Setuju/jarang 

(skor 4); Sangat Tidak Setuju/tidak pernah (skor 5). 
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1. Instrumen Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Definisi Konseptual 

Gaya  kepemimpinan kepala   sekolah  adalah  upaya kepala sekolah dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku pemimpin yang didukung oleh 

kualitas dan perilaku kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah 

difokuskan  pada pelaksanaan tugas sehubungan   dengan    fungsi    sebagai 

seorang pemimpin. Tugas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah adalah 

mempengaruhi dan menggerakan orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan 

sekolah melalui penggunaan pengaruh kewibawaan, transformasi visi dan misi, 

pemberdayaan, pengarahan dan bimbingan, serta pembentukan komitmen terhadap 

tugas. 

b. Definisi Operasional 

 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah  adalah upaya kepala sekolah dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku pemimpin sekolah. Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini ditentukan melalui skor yang 

dicapai guru dalam merespons instrumen yang berbentuk skala Likert lima pilihan 

(sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju), yang 

melibatkan indikator-indikator: menggunakan pengaruh kewibawaan, mentransfer 

visi dan misi, memberberdayakan bawahan, mengarahkan dan membimbing 

bawahan, serta membentuk komitmen terhadap tugas.  
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c. Kisi-kisi Instrumen 

Tabel 3.2  

Kisi-Kisi instrumen Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah
2 

Variabel Indikator Nomor Butir 

 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

Menggunakan pengaruh kewibawaan 1, 2, 3, 4 

Mentransnfer visi dan misi 5, 6, 7, 8 

Memberdayakan bawahan 9, 10, 11, 12, 13 

Mengarahkan dan membimbing bawahan 14, 15, 16, 17, 18 

Membentuk komitmen terhadap tugas 19, 20, 21, 22 

d. Hasil Validasi Instrumen 

Instrumen gaya kepemimpinan kepala sekolah telah ditryout
3
 pada populasi 

penelitian. Jumlah sampel sebanyak 40 dipilih secara acak dari populasi setelah 

dilakukan pemilihan responden penelitian. Analisis validitas instrumen gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor setiap 

butir instrumen dengan skor total dengan menggunakan rumus statistik Korelasi 

Product Moment
4
 menggunkan bantuan program Microsoft Excel 2013 dengan 

ketentuan bahwa jika r hitung lebih besar dari r tabel (rtabel = 0,312)
5
 pada = 0,05 

dengan dk=40 maka butir tersebut dinyatakan valid,  sebaliknya jika r hitung lebih 

kecil dari r tabel maka dinyatakan tidak valid dan selanjutnya didrop. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa koefisien validitas butir berkisar antara 0,01 - 

0,73
6
. Jumlah butir instrumen yang valid adalah 22 butir

7
.  Koefisien reliabilitas 

instrumen final sebesar 0,80
8
, artinya instrumen yang dikembangkan memiliki 

                                                 
2
 Lihat Lampiran 3. 

3
Instrumen awal sebanyak 37 butir (Lihat Lampiran 1). 

4
Jafar Ahiri dan Anwar Hafid, Evaluasi Pembelajaran dalam Konteks KTSP, (Bandung: 

Humaniora, 2011), hh. 251-264. 
5
Jafar Ahiri dan Anwar Hafid, Evaluasi Pembelajaran ..., h. 251-264. 

6
 Lihat Lampiran 2. 

7
 Lihat Lampiran 3. 

8
 Lihat Lampiran 2. 
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tingkat reliabilitas yang tinggi, karena dapat mengukur 80% dari variabilitas gaya 

kepemimpinan kepala sekolah di lokasi penelitian ini. 

2. Instrumen Disiplin Kerja Guru 

a. Definisi Konseptual 

Berdasarkan deskripsi teori, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

disiplin kerja adalah suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan pekerja terhadap aturan 

kerja yang berlaku dalam sebuah organisasi. Disiplin kerja guru mencakup aspek-

aspek kehadiran disekolah, ketaatan terhadap aturan kerja, komitmen terhadap 

tugas, dan bekerja secara etis.   

b. Definisi Operasional 

Disiplin kerja guru adalah ketaatan dan kepatuhan guru terhadap aturan 

kerja yang berlaku di sekolah. Disiplin kerja guru dalam penelitian ini ditentukan 

melalui skor yang dicapai guru dalam merespons instrumen yang berbentuk skala 

frekuensi verbal lima pilihan (selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak 

pernah), yang melibatkan indikator-indikator: kehadiran di sekolah, ketaatan 

terhadap aturan kerja yang berlaku di sekolah, komitmen terhadap tugas, serta 

bekerja secara etis. 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Tabel 3.3  

Kisi-kisi Instrumen Disiplin Kerja Guru
9
 

Variabel Indikator Nomor Butir 

Disiplin 

kerja guru 

Kehadiran di sekolah 1, 2, 3, 4  

Ketaatan terhadap aturan kerja yang 

berlaku di sekolah 

5, 6, 7, 8, 9 

Komitmen terhadap tugas  10, 11, 12, 13 

 Bekerja secara etis 14, 15, 16 

                                                 
9
 Lihat Lampiran 3. 
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d. Hasil Validasi Instrumen 

Instrumen disiplin kerja guru telah ditryout
10

 pada populasi penelitian. 

Jumlah sampel sebanyak 40 dipilih secara acak dari populasi setelah dilakukan 

pemilihan responden penelitian. Analisis validitas instrumen disiplin kerja guru 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor setiap butir instrumen dengan skor 

total dengan menggunakan rumus statistik Korelasi Product Moment
11

 dengan 

ketentuan bahwa jika r hitung lebih besar dari r tabel (rtabel = 0,312)
12

 pada  = 

0,05 dengan db = n maka butir tersebut dinyatakan valid,  sebaliknya jika r hitung 

lebih kecil dari r tabel maka dinyatakan tidak valid dan selanjutnya didrop. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa koefisien validitas butir berkisar antara 0,19-

0,61
13

. Jumlah butir instrumen yang valid adalah 16 butir
14

.  Koefisien reliabilitas 

instrumen final sebesar 0,89
15

, artinya instrumen yang dikembangkan memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi, karena dapat mengukur 89% dari variabilitas 

disiplin kerja guru di lokasi penelitian ini. 

3. Instrumen Kinerja Guru 

a. Definisi Konseptual 

Kinerja guru pada dasarnya merupakan upaya guru dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik di sekolah yang 

mencakup unsur-unsur  kemampuan merancang pembelajaran,  penguasaan 

                                                 
10

 Jumlah butir instrumen yang di tryout sebanyak 23 butir (Lihat Lampiran 1). 
11

 Jafar Ahiri dan Anwar Hafid, Evaluasi Pembelajaran ..., h. 251-264 
12

 Jafar Ahiri dan Anwar Hafid, Evaluasi Pembelajaran ..., h. 251-264 
13

 Lihat Lampiran 2. 
14

 Lihat Lampiran 3. 
15

 Lihat Lampiran 2 
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materi dan metode pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. 

b. Definisi Operasional 

Kinerja guru adalah upaya guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik di sekolah.  Kinerja guru 

dalam penelitian ini ditentukan melalui skor yang dicapai guru dalam merespons 

instrumen yang berbentuk skala frekuensi verbal lima pilihan (selalu, sering, 

kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah), yang melibatkan indikator-indikator: 

kemampuan merancang pembelajaran,  penguasaan materi dan metode 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Tabel 3.4   

Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru
16

 

Variabel Indikator Nomor Butir 

Kinerja 

Guru 

Kemampuan merancang pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 

Penguasaan materi dan metode 6, 7, 8 

Pelasanaan pembelajaran 9, 10, 11, 12 

Evaluasi pembelajaran 13, 14, 15, 16, 17 

d. Hasil Validasi Instrumen 

Instrumen kinerja guru telah ditryout
17

 pada populasi penelitian. Jumlah 

sampel sebanyak 40 dipilih secara acak dari populasi setelah dilakukan pemilihan 

responden penelitian. Analisis validitas instrumen kinerja guru dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan skor setiap butir instrumen dengan skor total dengan 

                                                 
16

 Lihat Lampiran 3. 
17

 Jumlah butir instrumen yang di tryout sebanyak 30 butir (Lihat Lampiran 1) 
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menggunakan rumus statistik Korelasi Product Moment
18

 dengan ketentuan bahwa 

jika r hitung lebih besar dari r tabel (rtabel = 0,312)
19

 pada  = 0,05 dengan db = n 

maka butir tersebut dinyatakan valid,  sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r 

tabel maka dinyatakan tidak valid dan selanjutnya didrop. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa koefisien validitas butir berkisar antara 0,086-0,644
20

. Jumlah 

butir instrumen yang valid adalah 17 butir
21

. Koefisien reliabilitas instrumen final 

sebesar 0,92
22

, artinya instrumen yang dikembangkan memiliki tingkat reliabilitas 

yang tinggi,  karena dapat mengukur 92% dari variabilitas kinerja guru di lokasi 

penelitian ini. 

H. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif rerata, variansi, standar deviasi, dan persentase serta analisis 

statistik inferensial yaitu analisis model persamaan struktural (Structural Equation 

Modeling/SEM) berbasis varians Partial Least Square (PLS)
23

 dengan menggunakan 

software program Smart-PLS 3.0,  Microsof Excel, dan Sofware SPSS. 

1. Analisis Deskripsi 

Analisis deskripsi bertujuan untuk menginterpretasikan persepsi responden 

terhadap pilihan pernyataan dan distribusi frekuensi pernyataan responden dari data 

yang telah dikumpulkan. Jawaban responden dijelaskan dalam skala Likert lima 

                                                 
18

Jafar Ahiri dan Anwar Hafid, Evaluasi Pembelajaran .... hh. 251-264. 
19

 Jafar Ahiri dan Anwar Hafid, Evaluasi Pembelajaran .... hh. 251-264. 
20

 Lihat Lampiran 2. 
21

 Lihat Lampiran 3. 
22

 Lihat Lampiran 2.  
23

J.F. Hair Jr., William C Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, A Primer on Partial 

Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), (Los Angeles: Sage Publications, 2014), 

hh.95-109.  
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pilihan. Masing-masing skala mempunyai gradasi penilaian dari Sangat Sering, 

Sering, Kadang-kadang, Jarang, ke Tidak Pernah yang dituangkan dalam pilihan 

jawaban. Kemudian mendeskripsikan masing-masing variabel, karakteristik 

responden maupun gambaran umum obyek penelitian dalam bentuk pernyataan 

responden, jumlah rata-rata dan persentase. 

2. Analisis  Partial Least Square (PLS) 

Partial least square (PLS) merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk 

tujuan prediksi.  Metode Structural Ecuation Modeling (SEM) yang berbasis variansi 

dikenal sebagai metode Partial Least Square (PLS)
24

. Alasan yang melatar belakangi 

pemilihan model analisis Partial Least Square (PLS) sebagai berikut:  

a. Model atau konstruk yang dirancang pada kerangka pikir penelitian ini terdapat 

hubungan kausal yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi disiplin 

kerja guru selanjutnya mempengaruhi kinerja guru. 

b. Studi ini menggunakan variabel laten yang diukur melalui variabel manives 

(indicator). PLS cocok digunakan untuk mengkonfirmasi unidimensionalitas dari 

berbagai indikator untuk sebuah konstruk/konsep/faktor. 

c. SEM yang berbasis variansi dengan metode PLS merupakan teknik analisis 

multivariat yang memungkinkan dilakukan analisis serangkaian variabel atau dari 

beberapa variabel laten secara simultan sehingga memberikan efisiensi secara 

statistik. 

                                                 
24

J.F. Hair Jr., William C Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, A Primer Partial ..., 

h.33-58.  
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d. PLS merupakan metode analisis yang power full yang tidak didasarkan pada 

banyak asumsi dan memungkinkan untuk dilakukan analisis dari berbagai 

indikator bersifat refketif dan formatif.  

e. Metode PLS lebih mudah untuk dioperasikan. Hal ini dikarenakan pada PLS tidak 

memerlukan asumsi distribusi tertentu, tidak memerlukan adanya modifikasi 

indeks dan goodness of fit dapat dilihat pada Q-Square Predictive. 

 

3. Pengujian Model Strukturul dan Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode resampling bootsraap yang 

dikembangkan oleh Geiser dan Stone dalam Hair
25

. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menjawab hipotesis yang diajukan (diterima atau 

ditolak).  Pengujian dilakukan dengan titik kritis (CR) p-value ≤ 0,05 (α = 0,05) 

artinya taraf signifikansi estimasi parameter dalam pengujian hipotesis  ditetapkan 

sebesar 95% atau α = 0,05. Hasil penelitian dapat disimpulkan pada outer model 

signifikan menunjukkan indikator dipandang dapat digunakan instrumen pengukuran 

variabel laten. Kemudian hasil pengujian pada inner model adalah signifikan, maka 

dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna antara variabel laten 

terhadap variabel laten lainnya. 

I. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Ho :  P31 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh langsung gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

 H1 : P31 > 0 artinya terdapat pengaruh langsung gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru 

                                                 
25

J.F. Hair Jr., William C Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, A Primer Partial..., h. 

30.  



88 

 

2. Ho : P32 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh langsung disiplin kerja 

terhadap kinerja guru. 

 H1 : P32 > 0, artinya terdapat pengaruh langsung disiplin kerja terhadap 

kinerja guru 

3. Ho : P21 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh langsung gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru. 

 Ho : P21 > 0, artinya terdapat pengaruh langsung gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru. 

4. Ho : P321 = 0, 

 

artinya tidak terdapat pengaruh tidak langsung gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru melalui 

mediasi disiplin kerja guru.  

 H1 : P321 > 0, artinya terdapat pengaruh tidak langsung gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru melalui 

mediasi disiplin kerja guru. 

 


