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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan penelitian ini, tujuannya adalah untuk 

memperoleh data empiris mengenai variabel yang berhubungan dengan 

budaya organisasi, kepercayaan dan prestasi kerja kepala sekolah. Secara 

khusus tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung budaya organisasi terhadap 

prestasi kerja kepala SMA Katholik di Keuskupan Agung Jakarta 

2. Untuk mengetahui pengaruh langsung kepercayaan terhadap prestasi 

kerja kepala SMA Katholik di Keuskupan Agung Jakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lansung budaya organisasi terhadap 

kepercayaan yang dapat meningkatkan prestasi kerja kepala SMA 

Katholik di Keuskupan Agung Jakarta. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian adalah pada SMA Katholik di Keuskupan Agung 

Jakarta. Penelitian dilakukan selama 2 bulan pada bulan Febuari sampai 

Maret 2016 
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C. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

dengan teknik korelasional. Variabel penelitian meliputi dua variabel bebas 

yaitu Budaya Organisasi (X1), Kepercayaan (X2), dan variabel terikat 

Prestasi Kerja (X3). Hubungan antara variabel penelitian tersebut dapat  

digambarkan dalam konstelasi masalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala 

Sekolah Katolik  di Keuskupan Agung Jakarta yang berjumlah 77 orang, 

dan pada saat penelitian berada di lokasi penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 
X1 = Budaya Organisasi 
X2 = Kepercayaan 
X3 = Prestasi Kerja 

 

 

 

Budaya 
Organisasi  (X1) 

Kepercayaan (X2)  

Prestasi 
Kerja  (X3) 
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2. Sampel 

 Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut.  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒
2
 

N = ukuran populasi 

n = ukuran sampel  

Ne = toleransi kesalahan 5% = 0,05 

 𝑛 =  
67

1+(67𝑥 0,052)
      = 65, 34 

     = 66 

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik simple random 

sampling (acak sederhana) melalui tahapan: (1) melakukan pendataan 

terhadap kepala sekolah yang menjadi anggota populasi, serta (2) 

memilih secara acak sebanyak  66 orang kepala sekolah.  

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

 Instrumen penelitian berbentuk instrumen penilaian prestasi kerja, 

budaya organisasi dan kepercayaan. Kuesioner diberikan kepada 

kepala sekolah untuk menilai prestasi kerja diri sendiri, budaya 

organisasi dan kepercayaan yayasan pada kepala sekolah menururt  

kepala sekolah. Sebelum format penilaian instrumen dilaksanakan dan 

kuesioner disajikan terlebih dahulu dibuat kisi-kisi untuk setiap variabel. 
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Dari ketiga variabel dibuat skala penilaian dengan rentang jawaban 1 

sampai dengan 5. Masing-masing opsi jawaban diberi skor: selalu 

diberikan skor 5, sering  diberi skor 4, kadang-kadang diberi skor 3, 

jarang diberi skor 2, dan tidak pernah diberi skor 1, demikian juga untuk 

opsi sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, tidak tahu diberi 

skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak setuju diberi skor . 

Selanjutnya  instrumen dikembangkan berdasarkan indikator yang ada 

dan sebelum digunakan dalam penilaian, instrumen tersebut diuji tingkat 

validitas dan reliabilitasnya. Butir-butir instrumen yang valid digunakan 

untuk alat pengukuran dalam penilaian, sedangkan butir yang instrumen 

yang tidak valid dibuang. 

4. Variabel Prestasi Kerja Kepala Sekolah 

a. Definisi Konseptual 

  Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh 

seseorang dalam menjalankan tugas dalam periode tertentu dengan 

indikator:   kualitas pekerjaan, ketepatan kerja, efektivitas kerja, dan  

inisiatif. 
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b. Definisi Operasional 

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam menjalankan tugasnya  dalam periode tertentu dengan indikator: (1) 

kualitas pekerjaan, (2) ketepatan kerja, (3) efektifitas kerja,  dan (4) inisiatif 

Instrumen untuk mengukur variabel prestasi kerja disusun dalam kuesioner 

dengan lima alternatif jawaban. Skor setiap butir ditetapkan berdasarkan 

pilihan jawaban responden atas setiap butir kuesioner dengan ketentuan 

sebagai berikut: (A) Selalu = 5; (B) Sering = 4; (C) Jarang = 3; (D) Pernah = 

2; dan (E) tidak Pernah = 1. 

 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Indikator prestasi kerja dikembangkan menjadi kisi-kisi instrumen 

yang terdiri dari 40 butir pertanyaan, yang selanjutnya dilakukan uji validitas 

untuk menganalisis butir guna menentukan valid atau tidaknya butir 

instrumen. Kisi-kisi sebelum dan sesudah uji coba dapat dilihat seperti tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Variabel Prestasi kerja 
Kepala Sekolah 

 

No Indikator Nomer Butir Jumlah butir 

1 Kualitas pekerjaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11 

2 Ketepatan kerja 12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23 

12 

3 Efektifitas kerja 24,25,26,27,28,29 6 

4 Inisiatif 30,31,32,33,34,35,36,37,
38,39,40 

11 

                                      Jumlah Butir  40 
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d. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Pengujian Validitas 

 Tipe validitas yang digunakan adalah validitas butir, dimana teknik 

analisisnya menggunakan koefisien korelasi produk moment Pearson 

(Pearson Product-Moment Corelation Coefisient), dengan rumus 

sebagaiman dikutip Sudjana berikut:1 

    𝑟 =  
𝑛 ∑(𝑋𝑖𝑌𝑖)− (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖)

√{𝑛 ∑ 𝑋𝑖2− (∑ 𝑋𝑖)2} {𝑛 ∑ 𝑌𝑖2 –( ∑ 𝑌𝑖)2}
 

Dimana : 

R = Koefisien korelasi Pearson antara item instrumen 

 yang akan digunakan pada variabel yang  

 bersangkutan 

 Xi     = Skor item instrumen yang digunakan 

Yi     = Skor semua item instrumen dalam variabel tersebut 

n     = Jumlah responden 

Kriteria yang digunakan untuk menguji kesahihan butir 

ditetapkan sebagai berikut: 

 Jika rbutir  > rtabel  dengan α = 0,05, maka butir pernyataan 

dianggap valid (sahih) 

 Jika rbutir < rtabel  dengan  α = 0,05, maka butir pernyataan 

dianggap tidak valid (tidak sahih). 

                                                             
1 Sudjana, Metode Statistika, 6ed (Bandung: Tarsito, 1986),h.244. 
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2.  Perhitungan Reliabilitas 

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menentukan 

kekuatan atau keterandalan (reliabilitas) instrumen prestasi kerja 

kepala sekolah adalah menggunakan Alpha Cronbach, dengan 

rumus: 

 rtt  = [
𝑘

𝑘−1
] [ 1 −  

∑ 𝛿𝑏
2

𝛿𝑡
2 ]  

dimana : 
rtt  = koefisien reliabilitas instrumen 
k  = jumlah butir yang valid 
∑ 𝛿𝑏

2 = varians total butir 

𝛿𝑡
2            = varian total 

 
 5. Variabel Budaya Organisasi 

a. Definisi Konseptual 

 Budaya organisasi adalah  nilai atau norma yang dianut bersama 

dalam mengatur cara berfikir dan bertindak para anggotanya di dalam 

sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang berisikan: nilai-nilai yang 

disepakati,  aturan-aturan yang disepakati, pengalaman, kepercayaan, 

simbul. 
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b. Definisi Operasional 

 Budaya organisasi adalah merupakan  nilai atau norma yang 

dianut kepala sekolah dalam mengatur cara berfikir dan bertindak para 

karyawannya di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan 

dengan indikator:  (1) nilai-nilai yang disepakati, (2) aturan-aturan yang 

disepakati, (3) pengalaman, (4) kepercayaan, ( 5) simbul. 

Instrumen untuk mengukur variabel budaya organisasi disusun 

dalam kuesioner dengan lima alternatif jawaban. Skor setiap butir 

ditetapkan berdasarkan pilihan jawaban responden atas setiap butir 

kuesioner dengan ketentuan sebagai berikut: (A) Sangat setuju = 5; (B) 

Setuju = 4; (C) Tidak tahu = 3; (D) Tidak setuju = 2; dan (E) Sangat tidak 

setuju = 1. 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Indikator budaya organisasi dikembangkan menjadi kisi-kisi 

instrumen yang terdiri dari 36 butir pertanyaan, yang selanjutnya 

dilakukan uji validitas untuk menganalisis butir guna menentukan 

valid atau tidaknya butir instrumen. Kisi-kisi sebelum dan sesudah uji 

coba dapat dilihat seperti tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Variabel Budaya Organisasi 

No Indikator Nomer Butir Jumlah 
butir 

1 Nilai-nilai 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 

2 Aturan-aturan 11,12,13,14,15,16,17 7 

3 Pengalaman 18,19,20,21,22,23,24,25,26 9 

4 Kepercayaan ,27,28,29,30 4 

5 Simbul 31,32,33,34,35,36 6 

 Jumlah Butir  36 

 

d. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Pengujian Validitas 

Tipe validitas yang digunakan adalah validitas butir, dimana 

teknik analisisnya menggunakan koefisien korelasi produk moment 

Pearson (Pearson Product-Moment Corelation Coefisient), dengan 

rumus sebagaiman dikutip Sudjana berikut:2 

    𝑟 =  
𝑛 ∑(𝑋𝑖𝑌𝑖)− (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖)

√{𝑛 ∑ 𝑋𝑖2− (∑ 𝑋𝑖)2} {𝑛 ∑ 𝑌𝑖2 –( ∑ 𝑌𝑖)2}
 

Dimana : 

R = Koefisien korelasi Pearson antara item instrument  

yang akan digunakan pada variabel yang  

bersangkutan 

 Xi     = Skor item instrumen yang digunakan 

Yi     = Skor semua item instrument dalam variabel tersebut 

n     = Jumlah responden 

                                                             
2 Sudjana, Metode Statistika, 6ed (Bandung: Tarsito, 1986), h.244. 
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Kriteria yang digunakan untuk menguji kesahihan butir 

ditetapkan sebagai berikut: 

 Jika rbutir  > rtabel  dengan α = 0,05, maka butir pernyataan 

dianggap valid (sahih) 

 Jika rbutir < rtabel  dengan  α = 0,05, maka butir pernyataan 

dianggap tidak valid (tidak sahih). 

 
2. Perhitungan Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menentukan 

kekuatan atau keterandalan (reliabilitas) instrumen budaya organisasi 

adalah menggunakan Alpha Cronbach, dengan rumus: 

   rtt  = [
𝑘

𝑘−1
] [ 1 −  

∑ 𝛿𝑏
2

𝛿𝑡
2 ]  

dimana : 
rtt  = Koefisien reliabilitas instrumen 
k  = Jumlah butir yang valid 
∑ 𝛿𝑏

2 = Varians total butir 

𝛿𝑡
2            = Varian total 
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 6. Variabel Kepercayaan  

a. Definisi Konseptual 

 Kepercayaan adalah harapan para anggota organisasi terhadap 

pemimpin atau orang lain untuk bertindak sesuai keinginan anggota 

dengan  karakteristik kejujuran dalam bekerja, konsisten, kesetiaan,  

tegas dalam bertindak,  dapat diandalkan, dan keterbukaan 

 

b. Definisi Operasional 

 Kepercayaan adalah harapan kepala sekolah terhadap ketua 

yayasan untuk bertindak sesuai keinginannya dengan indikator: (1) 

kejujuran dalam bekerja, (2) konsisten, (3) kesetiaan, (4) tegas dalam 

bertindak,  (5) dapat diandalkan,  dan (6) keterbukaan 

Instrumen untuk mengukur variabel kepercayaan disusun dalam 

kuesioner dengan lima alternatif jawaban. Skor setiap butir ditetapkan 

berdasarkan pilihan jawaban responden atas setiap butir kuesioner 

dengan ketentuan sebagai berikut: (A) Sangat setuju=5; (B)Setuju = 4; 

(C) Tidak tahu=3; (D) Tidak setuju=2; dan (E) Sangat tidak setuju = 1. 
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c. Kisi-kisi Instrumen 

Indikator kepercayaan dikembangkan menjadi kisi-kisi instrumen 

yang terdiri dari 36 butir pertanyaan, yang selanjutnya dilakukan uji 

validitas untuk menganalisis butir guna menentukan valid atau tidaknya 

butir instrumen. Kisi-kisi sebelum dan sesudah uji coba dapat dilihat 

seperti tabel berikut: 

.Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Variabel Kepercayaan 

 

No Indikator Nomer Butir Jumlah 
butir 

1 Kejujuran dalam bekerja 1,2,3,4,5 5 

2 Konsisten 6,7,8,9,10,11,12 7 

3 Kesetiaan 13,14,15,16,17,18 5 

4 Tegas dalam bertindak 18,19,20,21,22 5 

5 Dapat diandalkan 23,24,25,26,27,28,29 7 

6 Keterbukaan 30,31,32,33,34,35,36 7 

 Total butir instrumen 36 

 
d. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Pengujian Validitas 

Tipe validitas yang digunakan adalah validitas butir, dimana 

teknik analisisnya menggunakan koefisien korelasi produk moment 

Pearson (Pearson Product-Moment Corelation Coefisient), dengan 

rumus sebagaiman dikutip Sudjana berikut:3 

    𝑟 =  
𝑛 ∑(𝑋𝑖𝑌𝑖)− (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖)

√{𝑛 ∑ 𝑋𝑖2− (∑ 𝑋𝑖)2} {𝑛 ∑ 𝑌𝑖2 –( ∑ 𝑌𝑖)2}
 

 

                                                             
3 Sudjana, Metode Statistika, 6ed (Bandung: Tarsito, 1986),h.244. 
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Dimana : 

R = Koefisien korelasi Pearson antara item instrument    

                yang akan digunakan pada variabel yang  

                 bersangkutan 

 Xi     = Skor item instrumen yang digunakan 

Yi     = Skor semua item instrument dalam variabel tersebut 

n     = Jumlah responden 

Kriteria yang digunakan untuk menguji kesahihan butir ditetapkan 

sebagai berikut: 

 Jika rbutir  > rtabel  dengan α = 0,05, maka butir pernyataan 

dianggap valid (sahih) 

 Jika rbutir < rtabel  dengan  α = 0,05, maka butir pernyataan 

dianggap tidak valid (tidak sahih). 

2. Perhitungan Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk 

menentukan kekuatan atau keterandalan (reliabilitas) instrumen 

kepercayaan adalah menggunakan Alpha Cronbach, dengan rumus: 

 rtt  = [
𝑘

𝑘−1
] [ 1 −  

∑ 𝛿𝑏
2

𝛿𝑡
2 ]  

dimana : 
rtt  = koefisien reliabilitas instrumen 
k  = jumlah butir yang valid 
∑ 𝛿𝑏

2 = varians total butir 

𝛿𝑡
2              = varian total 
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E. Teknik Analisa Data 

 Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan teknik statistika deskriptif dan inferensial. Teknik analisis 

data secara deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran 

karakteristik penyebaran nilai setiap variabel yang diteliti. Analisis 

deskriptif digunakan dalam hal penyajian data, ukuran sentral, dan ukuran 

penyebaran. Penyajian data menggunakan daftar distribusi dan 

histogram. Ukuran sentral meliputi: mean, median dan modus. Ukuran 

penyebaran meliputi: varian dan simpangan baku. 

Teknik analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan analisis jalur. Semua pengujian digunakan dengan 

menggunakan α=0,05. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas galat taksiran dengan menggunakan 

teknik Liliefors dan uji homogenitas varians dengan menggunakan teknik 

uji Barleet. 

Dalam model analisis jalur dikenal dua tipe variable yaitu variabel 

endogen dan variabel eksogen. Variabel eksogen memberikan pengaruh 

baik langsung maupun tidak langsung terhadap variabel endogen. 

Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel eksogen.  

Sesuai dengan kerangka berpikir yang telah dikembangkan maka 

variabel endogen dalam penelitian ini adalah prestasi kerja kepala 
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sekolah, sedangkan variabel eksogennya adalah budaya organisasi dan 

kepercayaan. Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk menguji 

asumsi bahwa distribusi sampling berasal dari populasi yang memiliki 

distribusi normal. Teknik yang digunakan untuk pengujian normalitas 

menggunakan uji liliefors dan galat taksiran  

Setelah persyaratan analisis sudah terpenuhi, analisis dilanjutkan 

dengan pengujian hipotesis. Data yang terkumpul dianalisis dengan 

regresi dan korelasi sebagai dasar untuk melakukan analisis jalur. Dengan 

demikian, analisis berikutnya  dilakukan dengan regresi dan korelasi 

sederhana dengan rumus Product Moment dari Pearson4 dan dilanjutkan 

dengan menghitung koefisien jalur untuk masing-masing jalur yang 

dikonstruksikan. 

 

F. Hipotesis Statistik 

Berdasarkan kajian teori yang mendasari variabel penelitian ini dan 

kerangka berpikir yang telah diuraikan di muka, maka hipotesis statistik 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama 

H0 : β 31  ≤ 0 

H1 : β 31  > 0 

 

                                                             
4 Sudjana, Teknik Analisis Regresi dan Korelasi  (Bandung: Transito, 2003), hh. 47-49. 
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2. Hipotesis kedua 

H0 : β32 ≤ 0 

H1 : β 32 > 0 

3. Hipotesis ketiga 

H0: β 21 ≤ 0 

H1: β 21 > 0 

 Keterangan:  

H0  =  hipotesis nol 

H1  =  hipotesis alternatif 

Β31  =  koefisien jalur pengaruh budaya organisasi terhadap prestasi  

               Kerja. 

β 32   =  koefisien jalur pengaruh prestasi kerja terhadap kepercayaan. 

Β 21 =  koefisien jalur pengaruh kepercayaan terhadap  budaya  

               organisasi. 

      

 

 


