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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kuantitatif dengan pola analisis statistic deskriptif dan statistik inferensial.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang

diperoleh di lapangan. Sedangkan statistic inferensial digunakan untuk

menghitung sebarapajauh signifikansi pengaruh antara variabel berdasarkan

data yang ada.

Oleh karena itu peneliti berupaya mengumpulkan data-data obyektif

dilapangan penelitian menyangkut pengaruh komunikasi organisasi terhadap

kinerja guru di SMAN 05 Konawe Selatan Kecamatan Moramo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
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Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 05

Konawe Selatan Kecamatan Moramo. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas

pertimbangan bahwa SMAN 05 Konsel merupakan salah satu lembaga

pendidikan formal yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas

mutu pendidikan masyarakat terutama para anak didik disekitar sekolah

tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung selama kurang

lebih tiga bulan yakni April sampai Juni 2015.

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel X ( Komunikasi

Organisasi) dan Variabel Y (kinerja Guru) dengan gambaran sebagai berikut :

X Y

1. Variabel komunikasi organisasi, sebagai  independent  variabel (variabel

bebas), variabel ini disimbolkan dengan huruf (X).

2. Variabel kinerja guru, sebagai dependent variabel (variabel terikat),

variabel ini disimbolkan dengan huruf (Y).

D. Populasi dan Sampel
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Populasi penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yang akan

menjadi sumber informasi penelitian sebagaimana dikatakan oleh Irawan

Suhartono bahwa populasi adalah seluruh obyek yang akan diteliti.1

Adapun populasi dari penelitian ini mencakup seluruh guru yang ada di

SMAN 05 Konawe Selatan baik guru tetap maupun guru honor tahun

palajaran yang berjumlah 30 orang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan batasan atau tolak ukur penelitian yang

memuat indikator-indikator penelitian. Adapun kisi – kisi  instrumen dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kisi- kisi instrumen Variabel X

Variabel Indikator Item Jumlah

Komunikasi
Organisasi
(X)

1. Mampu menyampaikan
pesan

2. Menerima pesan atau
mendengar

3. Memberikan umpan balik
4. Memiliki keterampilan

berkomunikasi
5. Memiliki pemahaman yang

sama
6. Memberikan pengaruh
7. Hubungan yang baik

1,2

4,7

8,9
10,14

3,5

6, 12
11,13,15

2

2

2
2

2

2
3

1Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,1999), h.57
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Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen variabel Y

Variabel Sub Variabel Indikator Item Jumlah
Kinerja
Guru (Y)

Merencanakan
pembelajaran

1. Membuat RPP
2. Membuat Silabus
3. Menyusun Program

semester

1
`2
3

1
1
1

Melaksanakan
pembelajaran

1. Penguasaan kelas
2. Penguasaan materi

pengajaran
3. Menggunakan

metode, media, dan
sumber pengajaran

4. Memotivasi anak
didik

4,5,6
7,8

9,10,11

12,13

3
2

3

2

Evaluasi
pembelajaran

1. Melaksanakan
penilaian atau
evaluasi

14,15 2

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penulisan data yang  digunakan  untuk  mengumpulkan

data dalam penelitian ini, yaitu :

1.  Angket

Angket yang dimaksudkan adalah berupa daftar pertanyaan yang  harus

diisi dan dijawab oleh responden. Teknik ini dipilih semata-mata karena

responden adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri, apa  yang akan

dinyatakan oleh responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
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Angket  yang  digunakan  didesain  berdasarkan  skala  model  Likert

yang berisi  sejumlah  pernyataan  yang menyatakan  obyek  yang  hendak

diungkap. Penskoran atas angket  ini  merujuk pada empat alternatif  jawaban,

sebagaimana dibawah ini.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu metode pengumpulan data yang

digunakan untuk menghimpun data peneliti dan data tersebut dihimpun

melalui pengamatan peneliti dengan cara menggunakan pancaindra.

3. Dokumentasi

dalam penelitian ini tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan

adalah teknik dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan oleh peneliti

yang memungkinkan untuk memperoleh informasi dari bermacam-macam

sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden.

Tabel 3.3
Alternatif Jawaban Responden

Alternatif Jawaban Nilai Item
Positif

Sangat Sering 4
Sering 3

Kadang-kadang 2
Tidak pernah 1

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah

menganalisis data. Menganalisis data merupakan suatu cara yang digunakan
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untuk menguraikan data yang diperoleh agar dapat dipahami bukan hanya oleh

orang yang meneliti, tetapi juga orang lain yang ingin mengetahui hasil

penelitian.

1. Analisis Statistik Deskriptif

P = X100%

Keterangan : P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

Dengan menggunakan kategorisasi dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai : ( 0-20%) =  Kurang Sekali

: ( 21-40%) =  Kurang

: ( 41-60%) =  Cukup Baik

: (61-80%) =  Baik

: (81–100%) =  Baik Sekali2

Kemudian untuk menguji korelasi (r) antara hubungan Komunikasi

organisasi (X) dengan Kinerja Guru (Y), menggunakan rumus Produck

momen .

Kemudian untuk menguji korelasi (r) antara pengaruh Komunikasi

organisasi (X) terhadap Kinerja Guru (Y), menggunakan rumus Produck

momen .

2. Koefisien Korelasi Product Moment

2Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003),  h. 40.
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Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan rumus “r” product moment. Adapun rumusnya adalah sebagai

berikut:

rxy =
∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ ) . ∑ (∑ )

keterangan :

r xy = Angka Indeks “r “ Product Moment

N = jumlah responden

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dengan skor Y

∑X = Jumlah seluruh skor X

∑Y = Jumlah seluruh skor Y.3

Tabel 3.4
Pedoman untuk memberikan interpretasi koevisien4

Interval Koevisien Tingkat pengaruh
0,00 – 0,19 Sangat Rendah
0,20 – 0,39 Rendah
0,40 – 0,59 Sedang
0,60 – 0,79 Kuat
0,80 – 1,00 Sangat kuat

sumber data : sugiyono, h 213

Hasil koefisien korelasi yang telah ditemukan, maka langkah

selanjutnya yaitu menentukan nilai kontribusi variabel X terhadap variabel Y

3 Ibid., h. 2.
4 Sugioyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R &  D (Bandung :alfhabeta

2008), h.  213.
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atau seberapa besar sumbanngsih yang diberikan oleh variabel komunikasi

organisasi dengan kinerja guru di SMAN 05 Konawe Selatan, maka

dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis koefisien determinasi (KD).

3. Koefisien Deteminasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

presentase yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

KD = (r ) x 100%

Keterangan : KD = koefisien Determinasi

r = koefisien korelasi product moment.5

4. Pengujian Hipotesis

Uji-f digunakan untuk menguji hipotesis, pengujian hipotesis dilakukan

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

F hitung =
[ / ]

Keterangan :

RJKreg = Rata-Rata Jumlah Kuadrat Regresi

RJK res = Rata-Rata Jumlah Kuadrat Residu.

Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ho : P = 0 Ha : P > 0

Ha  : Ada pengaruh positif  dan signifikan  antara komunikasi organisasi

terhadap kinerja guru.

5 Sugiyono, Op Cit.,  h. 149.
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Ho : Tidak ada pengaruh positif  dan signifikan  antara komunikasi

organisasi terhadap kinerja guru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil SMAN 05 Konawe Selatan

SMAN 05 Konsel didirikan pada tahun 1993 tujuan sekolah didirikan

agar dapat memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah

serta dapat memberikan, membantu masyarakat yang ada disekelililngnya

bermula dari nama SMAN 1 Moramo didirikan pada tahun 1993 yang dipimpin

oleh Djalaene Rama BA (1995). dan Drs Muh. Usman pada Tahun (1995 –


