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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain

penelitian Ex Post Facto karena variabel bebas dalam penelitian ini tidak dikendalikan

atau diperlakukan khusus melainkan hanya mengungkap fakta berdasarkan pengukuran

gejala yang ada pada diri responden sebelum penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini

menggunakan logika dasar yaitu X maka Y, dalam penelitian tidak ada manipulasi

langsung terhadap variabel independen.

Penjelasannya tergolong penelitian korelasi dengan jenis data kuantitatif.

Penelitian korelasi karena penelitian ini akan mencari pengaruh antara satu variabel

dengan variabel yang lain yaitu variabel  profesionalisme dan tantangan kepemimpinan

kepala sekolah terhadap variabel solusi kepemimpinan kepala SMKN  dalam

menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dan penerapan pembelajaran abad 21. Penelitian

ini menggunakan jenis data kuantitatif karena variabel bebas dan variabel terikatnya

diukur dalam bentuk angka-angka, kemudian dicari ada tidaknya pengaruh antara

kedua variabel tersebut dan dikemukakan besar pengaruhnya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di SMKN 2 Depok, Sleman di Jalan STM

Pembangunan, Depok, Kota Yogyakarta dan SMKN 2 Pengasih di Jalan KRT
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Kertodingrat, Margosari Kulon Progo. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada

Tanggal 18 Februari sampai dengan 31 Mei 2019.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah dua SMKN Bidang Teknologi dan Rekayasa

di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu SMKN 2 Depok dan SMKN 2 Pengasih.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah kepala SMKN 2 Depok, Sleman dan kepala SMKN 2

Pengasih, wakil kepala sekolah, kepala program keahlihan dan staf. Pada penelitian ini

yang menjadi subjek penelitian yaitu adalah kepala sekolah, wakasek bidang I-IV,

semua kepala program keahlian dan beberapa staf. Jika dijumlahkan jumlah responden

di kedua SMK tersebut ada 31 responden, yaitu di SMKN 2 Depok terdapat 19

responden dan di SMKN 2 Pengasih terdapat 12 responden. Berikut daftar responden

yang ada di SMKN 2 Depok dan SMKN 2 Pengasih.

Tabel 3 Daftar Sampel Penelitian di SMKN 2 Depok dan SMKN 2 Pengasih
No. Sekolah Jabatan Jumlah Keterangan
1 SMKN 2 Depok Kepala Sekolah 1 Kepala Sekolah (1)

Wakil Kepala Sekolah 5 WK 1 (Kurikulum)
WK 2 (Sarpras)
WK 3 (Kesiswaan)
WK 4 (SDM)
WK 5 (Humas)

Kepala Program Keahlian 11 KPK TGB
KPK Otomotif

KPK TAF

KPK TKJ
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KPK Otomasi Industri
KPK Geologi
Pertambangan
KPK Mesin
KPK Kimia Industri
KPK TPMP
KPK Teori
KPK Kimia Analisis

Staf 2 Staf WK 1
(Kurikulum)
Staf WK 1
(Kurikulum)

2 SMKN 2
Pengasih

Kepala Sekolah 1 Kepala Sekolah (1)
Wakil Kepala Sekolah 4 WK 1 (Sarpras)

WK 2 (Kurikulum)
WK 3 (Kesiswaan dan
Ketenagaan)
WK 4 (Humas Hubin)

Kepala Program Keahlian 5 KPK Listrik Kuat
KPK Listrik Lemah
KPK TKJ
KPK Bangunan
KPK Mesin

Kepala Bidang 1 Bidang Las

Staf 1 Staf WK 4
Total Responden 31 orang
(Sumber: Data yang diolah)

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

yang jelas dan terarah tentang maksud serta judul penelitian sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas kinerja

kepala sekolah yang dilihat dari kemampuan dalam memimpin sekolah secara

keseluruhan, mencari tahu tantangan dan solusi yang harus dihadapi oleh Kepala

Sekolah dalam kepemimpinannya di era Revolusi Industri 4.0 dan penerapan
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pembelajaran abad 21. Berdasarkan  teori yang sudah dipaparkan definisi operasional

variabel sebagai berikut.

profesionalisme kepala sekolah yang dimaksud adalah kesesuaian tugas dan

kewajiban kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya, sesuai dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Dijelaskan bahwa kompetensi

kepala sekolah harus ditunjukkan dalam aktivitas kesehariannya yang telah dirangkum

meliputi 5 kompetensi dasar yaitu; (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi

manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi, dan (5)

kompetensi sosial.

Tantangan kepemimpinan kepala sekolah pada era Revolusi Industri 4.0

mengacu pada beberapa aspek yang diambil dari beberapa pendapat para ahli meliputi;

(1) diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja, (2) kemudahan pengaturan sosial dan

budaya, (3) tenaga kerja terpecaya, (4) kepemimpinan dan visi, (5) produktivitas dan

praktik profesional, (6) dukungan, manajemen dan operasi, (7) belajar dan mengajar,

(8) masalah, hukum, dan etika, (9) penilaian dan evaluasi. Tantangan kepemimpinan

kepala sekolah pada pembelajaran abad 21 meliputi keterampilan hidup dan berkarir,

dan berinovasi serta keterampilan teknologi dan media informasi.

Solusi kepemimpinan kepala sekolah pada pembelajaran abad 21 yang menurut

beberapa rujukan pada BAB II, solusi kepemimpinan kepala sekolah pada

pembelajaran abad 21 yang ditawarkan meliputi; (1) kesesuaian kurikulum dan

kebijakan pendidikan di SMK, (2) kesiapan sumber daya manusia dalam

memanfaatkan ICT, (3) kesiapan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan



58

kemampuan dan karakter siswa serta (4) kesiapan sarana dan prasarana. Solusi

kepemimpinan kepala sekolah pada era Revolusi Industri 4.0 meliputi; (1) sekolah

berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja, (2) justifikasi khusus pada

kebutuhan nyata di lapangan, (3) fokus kurikulum pada aspek psikomotorik, afektif

dan kognitif, pelatihan, (4) evaluasi terhadap pendidik, (5) kepekaan terhadap

perkembangan di dunia kerja, dan (6) sarana dan prasarana yang memadai.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Penelitian ini terdapat dua variabel bebas berdasarkan judul dalam penelitian ini

yaitu: Profesionalisme dan Tantangan Kepemimpinan Kepala Sekolah di era Revolusi

Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21.

2. Variabel Terikat

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Solusi Kepemimpinan

Kepala Sekolah di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21.

Gambar 2 Paradigma Penelitian

Solusi Kepemimpinan
Kepala Sekolah

(Y)

Profesionalisme Kepala
Sekolah

(X1)

Tantangan Kepemimpinan
Kepala Sekolah

(X2)

rX1Y

rX2Y

RX1X2Y
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F. Data Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini sumber datanya pada SMKN 2 Depok meliputi 1 kepala sekolah,

5 wakil kepala sekolah, 11 kepala program keahlian dan 2 staf dengan memberikan

kuesioner secara langsung kepada responden. Pada sumber data di SMKN 2 Pengasih

meliputi 1 kepala sekolah, 4 wakil kepala sekolah, 5 kepala program keahlihan, 1

kepala bidang, dan 1 staf. Keduanya diberikan dengan kuesioner secara langsung

kepada responden.

2. Data Penelitian

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang didapatkan

dari data kuesioner sebagai perhitungan analisis deskriptif pada semua variabel. Hal ini

berdasarkan variabel bebas dari penelitian yaitu, data  profesionalisme kepala sekolah

di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21, (X1) tantangan kepemimpinan

kepala sekolah di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21 (X2) serta

variabel terikatnya yaitu solusi kepemimpinan kepala sekolah di era Revolusi Industri

4.0 dan pembelajaran abad 21. Data sekundernya yaitu data yang didapatkan dari

perhitungan pengaruh korelasi dari dua variabel bebas terhadap variabel terikat.
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G. Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Cara mendapatkan data dari ketiga variabel dalam penelitian ini yaitu melalui

metode angket, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kuesioner tertutup.

Kuesioner ini akan diberikan kepada Kepala SMKN 2 Depok, Sleman dan Kepala

SMKN 2 Pengasih dan beberapa perangkat sekolah. Data ini termasuk data primer

dimana instrumen penelitiannya terdapat variabel  profesionalisme kepala sekolah di

era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21 (X1), tantangan kepemimpinan

kepala sekolah di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21 (X2), dan solusi

kepemimpinan kepala sekolah di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21

(Y1). Kuesioner ini peneliti menggunakan bentuk intrumen checklist dari skala Likert,

harapannya dengan tampilan bentuk pernyataan checklist akan mempermudah

pengisian jawaban oleh responden. Metode pengumpulan data dengan angket ada

pengembangan instrumen yang dilakukan, adapun langkah-langkah yang ditempuh

dalam menyusun angket ini adalah:

1) Menjabarkan variabel yang ada ke dalam sub variabel dan indikator,

2) Menyusun tabel persiapan pembuatan instrumen atau kisi-kisi instrumen,

3) Menentukan butir-butir pernyataan.

Berikut alternatif pilihan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti, sebagai indikator

penilaian kuantitatif terhadap skor.
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Tabel 4 Alternatif Pilihan Jawaban dan Skor dalam Instrumen Penelitian
Alternatif Pilihan

Jawaban
Skor Keterangan

Sangat Setuju (SS) 4
Setiap kejadian yang digambarkan pada
pernyataan itu pasti ada atau terjadi.

Setuju (S) 3
Setiap kejadian yang digambarkan pada
pernyataan lebih banyak terjadi.

Kurang Setuju (KS) 2
Setiap kejadian yang digambarkan pada
pernyataan lebih banyak tidak terjadi.

Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Setiap kejadian yang digambarkan pada
pernyataan sama sekali tidak terjadi.

Setiap butir angket instrumen profesionalisme, tantangan dan solusi

kepemimpinan kepala sekolah diukur dengan skala rasio. Pemberian skor pada setiap

butir soal dipergunakan skala Likert yang telah dimodifikasi dan disusun untuk

alternatif jawaban yang sifatnya dapat dilihat pada Tabel 4.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner,

selanjutnya butir-butir pernyataan atau pertanyaan tersebut diberi skala pengukuran

pada pilihan jawaban atau tanggapan.

Untuk mengumpulkan data penelitian yang terkait dengan variabel bebas sudah

merupakan keharusan untuk menyiapkan instrumen (alat) penelitian, guna

mendapatkan hasil yang maksimal sehingga validitas penelitian tidak diragukan.

Angket dalam penelitian pada umumnya berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan

indikator yang bersumber dari sebuah  teori. Dalam instrumen tersebut pertanyaan yang

diajukan dan jawabannya sering kali sudah disediakan, sehingga responden tinggal

memilih di antara alternatif jawaban yang tersedia. Jawaban yang tersedia dapat
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disusun berdasarkan Skala Likert yang pilihan jawabannya telah disediakan yang pada

umumnya terdiri dari empat alternatif jawaban pada skala Likert.

3. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan

selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Indikator ini kemudian dijabarkan

menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan

instrumen, maka perlu digunakan matriks pengembangan instrumen atau kisi-kisi

instrumen yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Sesuai dengan teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner

dengan kisi-kisi pedoman kuesioner seperti pada Lampiran 2.

Angket yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini disusun sendiri

oleh peneliti berdasarkan telaah pustaka yang mendukung variabel yang diungkap.

Dalam pengembangan instrumen ini ditempuh langkah-langkah penyusunan instrumen

dalam sub variabel profesionalisme kepala sekolah mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala

sekolah/madrasah yang di dalamnya terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki oleh

Kepala Sekolah yaitu; (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3)

kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi sosial.

Kemudian dalam variabel tantangan dan solusi kepemimpinan kepala sekolah di era

Revolusi Industri 4.0 mengacu pada beberapa aspek yang dikemukakan oleh Irianto

(2017), serta pada pendapat  Sudarwan (2008) mengenai kepemimpinan di era

teknologi dan sub variabel tantangan dan solusi Kepemimpinan Kepala Sekolah pada
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Pembelajaran Abad 21 yaitu mengacu kepada pendapat yang diambil dari Trilling dan

Fadel (2009) serta BNSP (2010) tentang keterampilan abad 21.

H. Validitas Instrumen

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah validitas konstruksi

yang akan diuji oleh ahli. Secara teknis pengujian validitas konstruksi dapat dibantu

dengan menggunakan kisi-kisi instrumen, atau matriks pengembangan instrumen.

Dalam kisi-kisi tersebut terdapat indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item)

pertanyaan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka

pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis.

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti meminta validitas angket kepada dosen

pengampu yang memiliki kompetensi serta pengetahuan tentang kepribadian dan

motivasi. Hal ini untuk melihat kesesuaian angket dengan kompetensi dasar dan

indikator.

Uji validasi logis dilakukan mengingat jumlah populasi penelitian yang terbatas

yaitu total dari keseluruhan responden sebanyak 31 orang dari dua sekolah yaitu

SMKN 2 Depok dan SMKN 2 Pengasih. Pada uji instrumen penelitian ini dilakukan di

sekolah SMKN 3 Yogyakarta dengan jumlah responden 14 orang dijadikan sampel

untuk dilakukan uji instrumen sehingga dapat dimungkinkan pelaksanaan uji coba yang

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian sesungguhnya dan hasilnya

langsung digunakan untuk analisis selanjutnya.
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Untuk mengetahui taraf hubungan atau korelasi antara variabel prediktor (X) dan

variabel kriterium (Y) maka dihitung dengan koefisien korelasi (r) menggunakan

software SPSS statistic 25.0, di mana harga rXY menunjukkan indeks korelasi antara

dua variabel X dan Y, dua variabel yang dikorelasikan.

Butir-butir yang disusun dikatakan telah mencerminkan validitas isi dapat dilihat

dari koefisien korelasinya. Dari analisis data kuesioner penskoran item dengan skor

total, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel. Rtabel dicari pada signifikan

5% dengan uji 2 sisi dan n = 14 maka dapat r tabel sebesar 0.532. Jika nilai r hitung

kurang dari sama dengan (≤) r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut

tidak berkorelasi signifikan dengan skor total (dinyatakan tidak valid) dan harus

dikeluarkan atau diperbaiki. Dari 162 butir pernyataan yang terdiri dari 35 butir

pernyataan yang disusun di dalam kisi-kisi instrumen  profesionalisme kepala sekolah,

dan 63 butir pernyataan yang disusun di dalam kisi-kisi instrumen tantangan

kepemimpinan kepala sekolah, serta 64 butir yang disusun di dalam kisi-kisi instrumen

solusi kepemimpinan kepala sekolah. Setelah angket diberikan kepada 14 responden di

SMKN 3 Yogyakarta sebagai subjek uji instrumen dan dilakukan uji coba validitas

dengan menggunakan SPSS Statistic 25.00 for Windows.

Berdasarkan Lampiran 3, rekapitulasi hasil uji validitas instrumen penelitian,

dapat diketahui bahwa pada variabel X1 dari 35 butir pernyataan ada 10 butir

pernyataan yang tidak valid  atau gugur yaitu nomor 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20, dan

23. Dengan demikian ada 25 butir pernyataan yang layak untuk diberikan kepada
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responden penelitian. Pada variabel X2 dari 63 butir pernyataan ada 15 butir pernyataan

yang tidak valid atau gugur yaitu 2, 4, 5, 7, 12, 22, 24, 28, 45, 53, 56, 58, 59, 62, dan

63. Jadi jumlah keseluruhan butir pernyataan yang valid ada 47 butir yang valid. Dan

variabel Y dari 64 butir pernyataan yang tidak valid atau gugur ada 15 butir 6, 14, 17,

27, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, dan 57. Jadi jumlah keseluruhan butir

pernyataan yang valid ada 49 butir yang valid.

Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji Validitas

No. Variabel Penelitian
Jumlah
Butir

Butir
Valid

Butir
Invalid

No. Butir Gugur

1 Profesionalisme Kepala Sekolah
Pada Era Revolusi Industri 4.0
dan Pembelajaran Abad 21 (X1)

35 25 10
4, 5, 6, 9, 10, 15,
16, 19, 20, dan
23

2 Variabel Tantangan
Kepemimpinan Kepala Sekolah
Dalam Menghadapi Era Revolusi
Industri 4.0 dan Pembelajaran
Abad 21 (X2)

63 47 15

2, 4, 5, 7, 12, 22,
24, 26,28, 45,
53, 56, 58, 59,
62, 63

3 Variabel Solusi Kepemimpinan
Kepala Sekolah Dalam
Menghadapi Era Revolusi Industri
4.0 dan Pembelajaran Abad 21
(Y)

64 49 15

6, 14, 17, 27, 37,
38, 39, 44, 46,
47, 48, 50, 50,
52, 53, 57

(Sumber: Data yang diolah)

I. Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini untuk melakukan pengujian reliabilitas digunakan rumus

Cronbach-alpha dengan reliabilitas nilai minimum sebesar 0,7. Setelah itu dapat

disimpulkan bahwa  semua instrumen dalam penelitian ini reliabel dan layak dijadikan

sebagai alat pengumpulan data penelitian. Uji reliabilitas dalam penelitian ini
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dilakukan dengan menggunakan SPSS Statistics 25.00 for Windows dengan rumus

Cronbach-alpha (Djemari Mardapi, 2008:122) sebagai berikut:

Keterangan:

R11 : Koefisien reliabilitas instrumen

K : Banyaknya butir pertanyaan

Σ ab2 : Jumlah varian butir

Σ at2 : Jumlah varian total

Dari hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

(Sumber: Data yang diolah)

Hasil reliabilitas terhadap 35 butir menghasilkan pada variabel X1 nilai r11 = 0,938

dan hasil tersebut melebihi nilai minimum reliabel yang ditetapkan yaitu 0,70 sehingga

25 butir tersebut reliabel untuk diberikan kepada responden di dalam penelitian ini.

Pada variabel X2 nilai r11= 0,978 dan hasil tersebut melebihi nilai minimum reliabel

0,70 sehingga 47 butir tersebut reliabel. Kemudian untuk uji reliabilitas terhadap

variabel Y menghasilkan nilai r11 = 0,97 dan hasil tersebut melebihi nilai minimum

reliabel yang ditetapkan yaitu 0,70 sehingga 49 butir pertanyaan tersebut reliabel untuk

diberikan kepada responden di dalam penelitian ini.

Variabel Cronbach’s Alpha N of item

X1 0,938 35

X2 0,978 63

Y 0,971 64
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J. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan apa yang dicapai dalam penelitian ini, maka data yang telah

terkumpul dari responden dianalisis dengan analisis statistik. Teknik analisis statistik

dimulai dari statistik deskriptif untuk mengetahui berapa besar rerata skor, median,

mode, simpangan baku serta distribusi frekuensi dari data yang telah terkumpulkan.

Kegunaan statistik deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu keadaan dengan

apa adanya secara obyektif tanpa dipengaruhi dari dalam diri peneliti atau secara

subjektif.

Kemudian analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik

analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. Namun sebelum dilakukan analisis

tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan yaitu uji normalitas, linearitas dan

multikolinearitas.

1. Teknik Analisis Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data kuantitatif yaitu teknik menganalisis dengan cara menjelaskan atau menggunakan

angka yang disajikan dalam bentuk tabel, frekuensi, dan persentase atau statistik

deskriptif. Perolehan data kuantitatif berupa skor berbentuk angka yang kemudian

dapat diukur persentasenya. Selanjutnya skor persentase dimaknai secara kualitatif

berdasarkan pada klasifikasi dengan mengategorikan. Kemudian dilakukan interpretasi

terhadap data tersebut. Tahap akhir yaitu menjabarkan data ke dalam kata-kata agar

data yang diperoleh bisa lebih jelas. Sehingga teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif kuantitatif dengan persentase. Pedoman
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yang digunakan untuk melakukan analisis dengan menghitung persentase pada nilai

mentah yang diperoleh dari hasil tabulasi sesuai jumlah pernyataan. Adapun rumus

persentase yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

= 100%
Keterangan:

P = Jumlah persentase

n = Jumlah skor total jawaban dari responden

N = Jumlah skor total diharapkan (skor maksimum x jumlah responden)

Penskoran menggunakan skala empat jawaban dengan rentang nilai satu sampai

empat, sehingga skor minimum ideal diperoleh apabila semua butir dapat skor satu dan

skor maksimum ideal diperoleh apabila semua butir di komponen tersebut mendapat

skor empat. Skor minimum ideal apabila dipersentasekan akan diperoleh jumlah

persentase sebesar 25% dan skor maksimum ideal apabila dipersentasekan akan

diperoleh jumlah persentase sebesar 100%. Setelah data dipersentasekan, tahap

selanjutnya adalah mendeskripsikan persentase data tersebut menjadi kalimat.

Untuk mempermudah mengklasifikasikan data penelitian ini, digunakan

Penilaian Acuan Norma (PAN) karena penilaian responden dikaitkan dengan alat

yang sama akan dibuat dalam 4 kategori. Kategori tersebut adalah sebagai

berikut: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Di bawah ini

adalah pengkategorian dari 4 acuan batas norma, yaitu sebagai berikut:



69

Tabel 7 Norma Batas Pengkategorian Nilai Skor Skala 100
No Interval Skor Skala 100 Kategori

1 ≥ ( Mi + 1.5 SDi) X > 81.25 Sangat Sesuai

2 Mi s.d. (Mi + 1.5 SDi 62.5 < X ≤81.25 Sesuai

3 Mi s.d. (Mi – 1.5 SDi) 43.75 < X ≤
62.5

Tidak Sesuai

4 ≤ (Mi – 1.5 SDi) X ≤43.75 Sangat Tidak Sesuai

(Sumber: Saifuddin Azwar, 2011: 108)

Keterangan:

X = Total jawaban responden

Mi = Mean Ideal

SDi = Standar Deviasi Ideal

Untuk menghitung besarnya rata-rata ideal (Mi) dan Standar Deviasi digunakan rumus:

Mi = ½ (nilai max + nilai min)

SDi = 1/6 (nilai max – nilai min)

Kriteria tersebut disusun dengan pertimbangan bahwa statistik deskriptif

adalah mengungkapkan apa adanya hasil yang diperoleh tanpa melakukan

manipulasi. Analisis yang dilakukan bersifat kuantitatif deskriptif dengan data-data

yang berupa skor yang diperoleh melalui angket dihitung dengan menggunakan

rumus statistik kemudian ditafsirkan secara deskriptif. Penyajian data dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel dan diagram batang. Melalui

tahapan analisis data kuantitatif tersebut peneliti bisa menggambarkan nilai

persentase dari  profesionalisme kepala sekolah, tantangan dan solusi

kepemimpinan kepala sekolah di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21.
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2. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk

membuktikan model penelitian tersebut adalah data distribusi normal. Uji normalitas

yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov yang dihitung menggunakan SPSS

Statistic 25.00, sebagai berikut:

Keterangan:

KD = Jumlah Kolmogorov-Smirnov

n1 = Jumlah sampel yang diperoleh

n2 = Jumlah sampel yang diharapkan

Data dapat dilihat dari tabel dan dapat dikatakan normal, apabila nilai signifikan

lebih besar 0,05 pada (P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05

pada (P<0,05) maka data dikatakan tidak normal.

b. Uji Linearitas

Pengujian hipotesis hubungan antar variabel dilakukan dengan menentukan

persamaan garis regresinya terlebih dahulu, untuk mengetahui bentuk hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat. Uji linieritas dilakukan terhadap variabel-

variabel bebas yang terdiri dari  profesionalisme kepala sekolah dan tantangan

kepemimpinan kepala sekolah. Variabel terikatnya adalah solusi kepemimpinan kepala
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sekolah. Uji yang digunakan untuk mengetahui linear atau tidaknya adalah

menggunakan uji F yang dihitung dengan menggunakan Software SPSS Statistic 25.00,

dengan rumus seperti yang dikutip pada Sugiyono (2010: 286), sebagai berikut:

Keterangan:

Freg = harga garis korelasi

N = cacah kasus

M = cacah prediktor

R = koefisien korelasi

Setelah didapat harga F, kemudian dikorelasikan dengan harga F pada tabel

dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga F hasil analisis (Fa) lebih kecil F tabel (Ft)

maka hubungan kriterium dengan prediktor adalah hubungan linear. Jika F hasil

analisis (Fa) lebih besar dari F tabel (Ft) maka hubungan kriterium dengan prediktor

adalah hubungan non linear.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar

variabel bebas. Menggunakan analisis korelasi akan diperoleh harga interkorelasi antar

variabel bebas. Jika harga interkorelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama

dengan 0,600 maka tidak terjadi multikolinieritas. Kesimpulannya jika terjadi

multikolinearitas antar variabel bebas maka uji korelasi ganda tidak dapat dilanjutkan.

Akan tetapi jika tidak terjadi multikolinearitas antar variabel maka uji korelasi ganda
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dapat dilanjutkan. Nilai multikolinearitas dapat dilihat melalui hasil input SPPS

Statistic 25.00, berikut rumus untuk menghitung koefisien korelasi yang dikutip dari

Sugiono (2010: 228),

Keterangan:

RXY = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N = Jumlah responden

ΣXY = Jumlah perkalian antara X dan Y

ΣX = Jumlah nilai X

ΣY = Jumlah nilai Y

ΣX
2 = Jumlah Kuadrat dari X

ΣY
2 =Jumlah kuadrat dari Y

Syarat terjadinya multikolinearitas adalah jika harga interkorelasi antar variabel

bebas lebih besar atau sama dengan 0,600. Apabila interkorelasi antar variabel bebas

kurang dari 0,600 berarti tidak terjadi multikorelasi.

d. Uji hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis

statistik. Analisis deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian digunakan untuk

menentukan harga rata-rata hitung (M), simpangan baku (SD), median (Me), modus

(Mo), dan persentase porsi. Tujuan lebih lanjut dari analisis deskriptif adalah untuk

mendefinisikan kecenderungan sebaran data dari masing-masing variabel penelitian

yaitu  profesionalisme (X1), tantangan kepemimpinan kepala sekolah (X2) dan solusi
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kepemimpinan kepala sekolah (Y). Sedangkan analisis statistik digunakan untuk

menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat baik secara

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan cara melakukan pengujian

hipotesis.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis nihil (Ho) untuk

hipotesis yang diuji dan hipotesis alternatif untuk hipotesis yang diajukan. Hipotesis

nihil merupakan tandingan dari hipotesis alternatif, di mana jika hasil pengujian secara

statistik menolak hipotesis nihil berarti hipotesis alternatif diterima begitu juga dengan

sebaliknya. Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi

0,05 yang berarti risiko kesalahan dalam mengambil kesimpulan adalah 5% dari 100%

kebenarannya atau kebenaran yang dicapai 95%.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka teknik analisis

yang digunakan adalah teknik analisis product moment dan teknik analisis korelasi

ganda.

1) Analisis korelasi product moment

Teknik analisis product moment digunakan untuk menguji hipotesis (1) dan (2)

yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dan antara variabel bebas

dengan variabel terikat. Secara umum rumusnya berdasarkan seperti yang dikutip dari

(Sugiyono, 2010: 259) adalah sebagai berikut:

Keterangan:
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RXY = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

ΣX
2 = jumlah skor kuadrat skor X

ΣY
2 = jumlah skor kuadrat skor Y

Pada penelitian ini analisis korelasi product moment dilakukan menggunakan

analisis bervariat, yaitu analisis regresi sederhana satu prediktor. Data diolah

menggunakan bantuan program SPSS Statistic 25.00. Apabila r hitung lebih kecil dari

r tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar

dari r tabel (rh > rt) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sebagai tolak ukur tinggi

rendahnya koefisien korelasi dapat digunakan interpretasi yang diungkapkan sebagai

berikut:

Tabel 8 Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi

(Sumber: Sugiyono, 2010: 257)

2) Teknik analisis korelasi ganda

Teknik analisis korelasi ganda dengan dua prediktor digunakan untuk menguji

hipotesis (3) yaitu digunakan analisis multivariat, yaitu analisis regresi ganda dua

prediktor. Data diolah dengan menggunakan program komputer SPSS Statistic 25.00,

Interval koefisien Tingkat Hubungan
0, 00 – 0, 199
0, 20 – 0,399
0, 40 – 0, 599
0, 60 – 0, 799
0, 80 -1, 00

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
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rumus yang digunakan seperti yang dikutip dari Sugiyono (2010: 226-267) adalah

sebagai berikut:

Keterangan:

RX1X2Y = koefisien korelasi X1, X2, dan Y

rx1x1 = koefisien korelasi X1, dengan X2

rX1Y = koefisien korelasi X1, dengan Y

rX2Y = koefisien korelasi X2, dengan Y

untuk mengetahui signifikan dari korelasi ganda digunakan uji F yaitu:

keterangan:

Fh = harga F garis regresi

n = jumlah responden

k = jumlah variabel bebas

R = koefisien korelasi ganda

Dalam hal ini berlaku ketentuan bila Fh lebih besar dari Ft maka koefisien korelasi

ganda yang diuji adalah signifikan, yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh populasi.

3) Mencari besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif masing-masing

prediktor terhadap kriterium. Rumus yang digunakan adalah:

a) Sumbangan Relatif (SR%)
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Sumbangan relatif menunjukkan besarnya sumbangan secara relatif setiap

prediktor terhadap kriterium untuk keperluan prediksi. Sumbangan relatif dapat

dihitung dengan rumus seperti yang dikutip dari Sutrisno Hadi (2004: 37), sebagai

berikut:

Keterangan:

SR% : Sumbangan Relatif

JKreg : Jumlah Kuadrat Regresi

Jktot :Jumlah Kuadrat Total

b) Sumbangan Efektivitas (SE%)

Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan secara

efektif setiap prediktor terhadap kriterium dengan tetap mempertimbangkan variabel

bebas lain yang tidak diteliti. Sumbangan efektif dapat dihitung dengan rumus seperti

yang dikutip dari Sutrisno Hadi (2004: 39), sebagai berikut:

SE% = SR% x R2

Keterangan:

SE% = Sumbangan efektif dari suatu prediktor

SR% = Sumbangan relatif dari suatu prediktor

R2 = Koefisien determinasi


