
BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Data
Statistik  deskriptif  ini  digunakan  sebagai  dasar  untuk

menguraikan  kecenderungan  jawaban  responden  dari  tiap-

tiap variabel, baik mengenai gaya kepemimpinan, komunikasi

organisasi, spiritualitas tempat kerja serta kinerja guru.
1. Gaya Kepemimpinan

Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur  gaya

kepemimpinan  berupa  angket  yang  terdiri  dari  20  item

pertanyaan,  yang  masing-masing  item  pertanyaan

mempunyai 5 alternatif jawaban dengan rentang skor 1 – 5.

Skor  harapan  terendah  adalah  20  sedangkan  total  skor

harapan  tertinggi  adalah  100.  Berdasarkan  total  skor

harapan tersebut  dapat  ditentukan  interval  skor  masing-

masing  kelas  atau  jenjang  yang  menggambarkan  gaya

kepemimpinan  yang  terdiri  dari  empat  kategori  yaitu

sangat tinggi, tinggi, cukup dan kurang.
Gaya kepemimpinan yang dikumpulkan dari responden

sebanyak 136 secara kuantitatif menunjukkan bahwa skor

minimum yang didapat adalah 47 dan skor maksimumnya

adalah 89. Rentang jumlah skor maksimum (range)  yang

diperoleh adalah 42. Interval kelas menggunakan rumus k

= 1 + 3,3 log n ( n adalah banyak data), maka diperoleh k
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= 1 + 3,3 log 136 = 8,04. Jadi, banyaknya kelas adalah 8.

Kemudian panjang interval kelas adalah R/k = 42 : 8,04 =

5,22 dibulatkan menjadi 6.
Dengan demikian dapat diklasifikasikan kelas interval

gaya kepemimpinan sebagai berikut
                              Tabel 4.1
Data Hasil Angket Gaya Kepemimpinan

  Sumber Data : olahan peneliti, 2018



73

                                 Gambar 4.1
             Histogram Gaya Kepemimpinan

Pada tabel 1 diketahui jumlah responden skor terendah

diperoleh  pada  kelas  interval  kedelapan  (89-94)  sebesar

0,7% atau hanya 1 responden, sedangkan perolehan skor

tertinggi  diperoleh  pada  kelas  interval  keempat  (65-70)

sebesar 21,3% atau 29 responden.
Dari  hasil  tersebut  peneliti  membatasi  deskripsi

datanya dengan empat criteria sebagai berikut:
                                        Tabel 4.2
               Deskirisi Data Gaya Kepemimpinan

No Kriteria Interval Jumlah Presentase
1 Sangat baik 80-90 23 16,9%
2 Baik 69-79 34 25%
3 Cukup 58-68 44 32,3%
4 Kurang 47-57 35 25,7%

Total 136
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Data  dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa 23  atau

16,9%   responden  menilai  gaya  kepemimpinan  dengan

kriteria sangat tinggi, 34 atau 25% responden menilai gaya

kempemimpinan  dengan  kriteria  tinggi,  44  atau  32,3%

responden  menilai  gaya  kepemimpinan  dengan  kriteria

cukup,  35  atau  25,7%  responden  menilai  gaya

kepemimpinan  dengan  kriteria  kurang.dengan  demikian

dapatlah  dikatakan  bahwa  dari  hasil  penelitian  ini

menunjukkan adanya kecenderungan gaya kepemimpianan

dengan kriteria cukup.
2. Komunikasi organisasi

Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur

komunikasi organisasi berupa angket yang terdiri  dari  13

item  pertanyaan,  yang  masing-masing  item  pertanyaan

mempunyai 5 alternatif jawaban dengan rentang skor 1 – 5.

Skor  harapan  terendah  adalah  13  sedangkan  total  skor

harapan  tertinggi  adalah  65.  Berdasarkan  total  skor

harapan tersebut  dapat  ditentukan  interval  skor  masing-

masing  kelas  atau  jenjang  yang  menggambarkan

komunikasi  organisasi  yang  terdiri  dari  empat  kategori

yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup dan kurang.
Komunikasi  organisasi  yang  dikumpulkan  dari

responden sebanyak 136 secara kuantitatif  menunjukkan

bahwa  skor  minimum  yang  didapat  adalah  37  dan  skor
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maksimumnya adalah 70. Rentang jumlah skor maksimum

(range)  yang  diperoleh  adalah  33.  Interval  kelas

menggunakan rumus k = 1 + 3,3 log n ( n adalah banyak

data), maka diperoleh k = 1 + 3,3 log 136 = 8,04. Jadi,

banyaknya kelas adalah 8. Kemudian panjang interval kelas

adalah R/k = 33 : 8,04 = 4,10 dibulatkan menjadi 4.
Dengan demikian dapat diklasifikasikan kelas interval

komunikasi organisasi sebagai berikut:
Tabel 4.3

Data Hasil Angket Komunikasi Organisasi
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Gambar 4.2
                       Histogram Komunikasi Organisasi

Pada tabel 1 diketahui jumlah responden skor terendah

diperoleh pada kelas interval  pertama (37- 40) dan kedua

(41-44) sebesar 4,4% atau hanya 6 responden, sedangkan

perolehan  skor  tertinggi  diperoleh  pada  kelas  interval

keempat (49-52) sebesar 19,9% atau 27 responden.
Dari  hasil  tersebut  peneliti  membatasi  deskripsi

datanya dengan empat criteria sebagai berikut:
                                 Tabel 4.4
         Deskripsi Data Komunikasi Organisasi

No Kriteria Interval Jumlah Presentase
1 Sangat tinggi 64-72 21 15,4%
2 Tinggi 55-63 57 41,9%
3 Cukup 46-54 42 30,8%
4 Rendah 37-45 16 11,7%

Total 136
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Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa 21 atau 15,4%

responden  memiliki komunikasi organisasi dengan  kriteria

sangat  tinggi,  57  atau  41,9%  responden  memiliki

komunikasi  organisasi dengan  kriteria  tinggi,  42  atau

30,8% responden memiliki komunikasi  organisasi dengan

kriteria  cukup,  16  atau  11,7  %  responden  memiliki

komunikasi  organisasi dengan  kriteria  kurang.dengan

demikian dapatlah dikatakan bahwa dari hasil penelitian ini

menunjukkan  adanya  kecenderungan  komunikasi

organisasi yang tinggi.
3. Spiritualitas Tempat Kerja 

Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur

spiritualitas tempat kerja berupa angket yang terdiri  dari

15 item pertanyaan, yang masing-masing item pertanyaan

mempunyai 5 alternatif jawaban dengan rentang skor 1 – 5.

Skor  harapan  terendah  adalah  15 sedangkan  total  skor

harapan  tertinggi  adalah  75.  Berdasarkan  total  skor

harapan tersebut  dapat  ditentukan  interval  skor  masing-

masing  kelas  atau  jenjang  yang  menggambarkan

spiritualitas tempat kerja yang terdiri dari empat kategori

yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup dan kurang.
Spiritualitas  tempat  kerja yang  dikumpulkan  dari

responden sebanyak 136 secara kuantitatif  menunjukkan

bahwa  skor  minimum  yang  didapat  adalah  49 dan  skor
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maksimumnya adalah 75. Rentang jumlah skor maksimum

(range)  yang  diperoleh  adalah  26.  Interval  kelas

menggunakan rumus k = 1 + 3,3 log n ( n adalah banyak

data), maka diperoleh k = 1 + 3,3 log 136 = 8,04. Jadi,

banyaknya kelas adalah 8. Kemudian panjang interval kelas

adalah R/k = 26 : 8,04 = 3,23 dibulatkan menjadi 4.
Dengan demikian dapat diklasifikasikan kelas interval

spiritualitas tempat kerja sebagai berikut:
                                              Tabel 4.5
                       Hasil Angket  Spiritualitas Tempat

Kerja
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Gambar 4.3
Histogram Spiritualitas Tempat Kerja

Pada tabel 1 diketahui jumlah responden skor terendah

diperoleh pada kelas interval  pertama (49-52) dan kedua

(53-56) sebesar 2,9% atau hanya 4 responden, sedangkan

perolehan  skor  tertinggi  diperoleh  pada  kelas  interval

kedelapan (73-76) sebesar 28,% atau 39 responden.
Dari  hasil  tersebut  peneliti  membatasi  deskripsi

datanya dengan empat criteria sebagai berikut:
                                    Tabel 4.6
             Deskripsi Data Spiritualitas Tempat 

Kerja

No Kriteria Interval Jumlah Presentase
1 Sangat tinggi 70-76 67 49,2%
2 Tinggi 63-69 26 19,1%
3 Cukup 56-62 35 25,7%
4 Rendah 49-55 8 5,8%
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Total 136

Data  dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  67 atau

49,2%   responden  memiliki  spiritualitas  tempat  kerja

dengan  kriteria  sangat  tinggi,  26  atau  19,1% responden

memiliki spiritualitas  tempat kerja dengan  kriteria  tinggi,

35  atau  25,7%  responden  memiliki spiritualitas  tempat

kerja dengan  kriteria  cukup,  8  atau  5,8  %  responden

memiliki spiritualitas  tempat  kerja dengan  kriteria

kurang.dengan  demikian  dapatlah  dikatakan  bahwa  dari

hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  kecenderungan

spiritualitas tempat kerja yang sangat tinggi.
4. Kinerja Guru

Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja

guru berupa angket yang terdiri dari  22 item pertanyaan,

yang  masing-masing  item  pertanyaan  mempunyai  5

alternatif jawaban dengan rentang skor 1 – 5. Skor harapan

terendah adalah 22 sedangkan total skor harapan tertinggi

adalah 110. Berdasarkan total skor harapan tersebut dapat

ditentukan interval skor masing-masing kelas atau jenjang

yang menggambarkan kinerja guru yang terdiri dari empat

kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup dan kurang.
Spiritualitas  tempat  kerja yang  dikumpulkan  dari

responden sebanyak 136 secara kuantitatif  menunjukkan

bahwa  skor  minimum  yang  didapat  adalah  61 dan  skor
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maksimumnya  adalah  109.  Rentang  jumlah  skor

maksimum (range) yang diperoleh adalah 48. Interval kelas

menggunakan rumus k = 1 + 3,3 log n ( n adalah banyak

data), maka diperoleh k = 1 + 3,3 log 136 = 8,04. Jadi,

banyaknya kelas adalah 8. Kemudian panjang interval kelas

adalah R/k = 48 : 8,04 = 5,97 dibulatkan menjadi 6.
Dengan demikian dapat diklasifikasikan kelas interval

kinerja guru sebagai berikut:
                                          Tabel 4.7
                         Hasil Angket Kinerja Guru
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Gambar  4.4
Histogram Kinerja Guru

Pada  tabel  1  diketahui  jumlah  responden  skor

terendah  diperoleh  pada  kelas  interval  pertama (61-66)

dan kedua (73-78) sebesar 2,9% atau hanya 4 responden,

sedangkan perolehan skor  tertinggi  diperoleh pada kelas

interval  ketujuh (97-102)  sebesar  29,4%  atau  40

responden.
Dari  hasil  tersebut  peneliti  membatasi  deskripsi

datanya dengan empat criteria sebagai berikut:
                                    Tabel 4.8
                    Deskripsi Data Kinerja Guru

No Kriteria Interval Jumlah Presentase
1 Sangat tinggi 97-109 69 50,7%
2 Tinggi 85-96 27 19,8%
3 Cukup 73-84 36 26,4%
4 Rendah 61-72 4 2,9%

Total 136
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Data dari  tabel  diatas  menunjukkan bahwa  69 atau  50,7%

responden  memiliki  kinerja  guru dengan  kriteria  sangat

tinggi,  27  atau  19,8%  responden  memiliki kinerja  guru

dengan  kriteria  tinggi,  36  atau  26,4%  responden  memiliki

kinerja guru dengan kriteria cukup, 4 atau 2,9 % responden

memiliki kinerja  guru dengan  kriteria  kurang.dengan

demikian dapatlah dikatakan bahwa dari hasil penelitian ini

menunjukkan  adanya  kecenderungan  kinerja  guru yang

sangat tinggi
Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang

dilakukan adalah analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui  hubungan  gaya  kepemimpinan,  komunikasi

organisasi, spiritualitas tempat kerja dan kinerja guru.
Sebelum  melakukan  analisis  pada  masing-masing

variabel, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen.
1) Uji validitas

Uji  validitas  instrumen dilakukan untuk  mengetahui

vali/layak  tidaknya  instrumen  yang  digunakan  penulis

untuk  penelitian  ini.  Sebelum  instrumen  angket  benar-

benar  di  sebar  kepada  responden,  maka  penulis

melakukan uji coba instrumen terlebih dahulu terhadap 35

responden  dengan  82  butir  soal  (30  butir  soal  gaya

kepemimpinan,  15  butir  soal  komunikasi  organisasi,  15

butir  soal  spiritualitas  tempat  kerja  dan  22  butir  soal

kinerja  guru).  Pengujian  validitas  dalam  penelitian  ini



84

menggunakan  program  SSPSS  for  Windows  24.0.

sedangkan  hasil  ujinya  dapat  disajikan  dalam  tabel

sebagai berikut
Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Instrumen Gaya Kepemimpinan

No Soal Pearson
Correlation

R Tabel
(N=35) Taraf
Signifikansi

5%

Keterangan

1 Soal1 0,458 0,324 Valid
2 Soal2 0,632 0,324 Valid
3 Soal3 0,425 0,324 Valid
4 Soal4 0,473 0,324 Valid
5 Soal5 0,605 0,324 Valid
6 Soal6 0,498 0,324 Valid
7 Soal7 0,588 0,324 Valid
8 Soal8 0,483 0,324 Valid
9 Soal9 0,574 0,324 Valid
10 Soal10 0,513 0,324 Valid
11 Soal11 0,356 0,324 Valid
12 Soal12 0,484 0,324 Valid
13 Soal13 0,388 0,324 Valid
14 Soal14 0,519 0,324 Valid
15 Soal15 0,339 0,324 Valid
16 Soal16 0,389 0,324 Valid
17 Soal17 0,334 0,324 Valid
18 Soal18 0,402 0,324 Valid
19 Soal19 0,391 0,324 Valid
20 Soal20 0,483 0,324 Valid

Pada tabel menunukkan bahwa dari 30 butir soal, 20

butir  soal  gaya  kepemimpianan  mempunyai  r  hitung

(Pearson  Correlation)  lebih  besar  dari  r  tabel  dengan

jumlah sampel 35 dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,324.

Dengan demikian, semua soal dapat dikatakan valid.
Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Instrumen Komunikasi Organisasi
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No Soal Pearson
Correlation

R Tabel
(N=35) Taraf
Signifikansi

5%

Keterangan

1 Soal1 0,444 0,324 Valid
2 Soal2 0,807 0,324 Valid
3 Soal3 0,804 0,324 Valid
4 Soal4 0,646 0,324 Valid
5 Soal5 0,701 0,324 Valid
6 Soal6 0,359 0,324 Valid
7 Soal7 0,661 0,324 Valid
8 Soal8 0,609 0,324 Valid
9 Soal9 0,550 0,324 Valid
10 Soal10 0,655 0,324 Valid
11 Soal11 0,443 0,324 Valid
12 Soal12 0,508 0,324 Valid
13 Soal13 0,427 0,324 Valid

Pada tabel menunjukkan bahwa dari 15 butir soal, 13

butir soal gaya komunikasi organisasi mempunyai r hitung

(Pearson  Correlation)  lebih  besar  dari  r  tabel  dengan

jumlah sampel 35 dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,324.

Dengan demikian, semua soal dapat dikatakan valid.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Instrumen Spiritualitas Tempat

Kerja

No Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=35)
Taraf

Signifikansi 5%

Keterangan

1 Soal1 0,588 0,324 Valid
2 Soal2 0,715 0,324 Valid
3 Soal3 0,623 0,324 Valid
4 Soal4 0,814 0,324 Valid
5 Soal5 0,661 0,324 Valid
6 Soal6 0,675 0,324 Valid
7 Soal7 0,757 0,324 Valid
8 Soal8 0,681 0,324 Valid
9 Soal9 0,707 0,324 Valid
10 Soal10 0,725 0,324 Valid
11 Soal11 0,757 0,324 Valid
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12 Soal12 0,705 0,324 Valid
13 Soal13 0,653 0,324 Valid
14 Soal14 0,676 0,324 Valid
15 Soal15 0,436 0,324 Valid

Pada  tabel  menunjukkan  bahwa  20  butir  soal

spiritualitas  tempat  kerja  mempunyai  r  hitung  (Pearson

Correlation) lebih besar dari r tabel dengan jumlah sampel

35  dan  taraf  signifikansi  5%  yaitu  0,324.  Dengan

demikian, semua soal dapat dikatakan valid.
Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru

No Soal Pearson
Correlation

R Tabel (N=35)
Taraf

Signifikansi 5%

Keterangan

1 Soal1 619 0,324 Valid
2 Soal2 762 0,324 Valid
3 Soal3 597 0,324 Valid
4 Soal4 682 0,324 Valid
5 Soal5 537 0,324 Valid
6 Soal6 659 0,324 Valid
7 Soal7 639 0,324 Valid
8 Soal8 719 0,324 Valid
9 Soal9 703 0,324 Valid 
10 Soal10 761 0,324 Valid
11 Soal11 665 0,324 Valid
12 Soal12 491 0,324 Valid
13 Soal13 773 0,324 Valid
14 Soal14 395 0,324 Valid
15 Soal15 701 0,324 Valid
16 Soal16 534 0,324 Valid
17 Soal17 699 0,324 Valid
18 Soal18 540 0,324 Valid
19 Soal19 691 0,324 Valid
20 Soal20 703 0,324 Valid
21 Soal21 583 0,324 Valid 
22 Soal22 501 0,324 Valid

Pada tabel menunukkan bahwa 22 butir soal kinerja

guru  mempunyai  r  hitung  (Pearson  Correlation)  lebih



87

besar  dari  r  tabel  dengan  jumlah  sampel  35  dan  taraf

signifikansi 5% yaitu 0,324. Dengan demikian, semua soal

dapat dikatakan valid.
2) Uji reliabilitas

Uji  reliabilitas  digunakan untuk mengetahui  apakah

indikator  yang  digunakan  dapat  dipercaya  sebagai  alat

ukur  variabel,  indikator  dinyatakan reliabel  apabila  nilai

cronbach’s  alpha  (α)  yang  didapat  ≥  0,60.  Hasil  uji

reliabilitas  yang  digunakan  dengan  menggunakan

program  SSPSS for  Windows 24.0  dapat  dilihat  sebagai

berikut :
Tabel 4.13

Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s
Alpha

Standar
Reliabilitas

Ket.

Gaya  Kepemimpinan
(X1)

0,894 ≥ 0,60 Reliabel 

Komunikasi  Organisasi
(X2)

0,848 ≥ 0,60 Reliabel 

Spiritualitas  Tempat
Kerja(X3)

0,912 ≥ 0,60 Reliabel 

Kinerja Guru (Y) 0,922 ≥ 0,60 Reliabel 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil nilai

cronbach’s alpha variabel X1,  X2, X3, dan Y  ˃ 0,60 sehingga

kuesioner  dari  keempat  variabel  tersebut  reliabel  dan

layak dipercaya sebagai alat ukur variabel
3) Uji asumsi

a. Uji normalitas
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Uji  normalitas  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bahwa

distribusi  penelitian tidak  menyimpang  secara  signifikan  dari

distribusi normal. Salah satu cara untuk mengetahui nilai normalitas

adalah  dengan  rumus Kolmogrof  Smirnov yang  dalam ini  dibantu

menggunakan aplikasi  SPSS for Windows  24.0. Indikator dinyatakan

normal apabila nilai Kolmogrof Smirnov yang di dapat ≥ 0,05.  

 Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan  pada  tabel  hasil  uji  normalitas  diketahui  bahwa

nilai signifikansi variabel X1 (gaya kepemimpianan) adalah 0,409 dan

X2  (komunikasi  organisasi)  adalah 0,232 yang menunjukkan  0,05˃

sedangkan variabel X3  (spiritualitas tempat kerja) adalah 0,007 dan Y

(kinerja guru) adalah 0,001 yang menunjukkan  0,05. Jadi variabel˂

gaya kempemimpinan dan komunikasi organisasi berdistribusi normal

sedangkan  variabel  spiritualitas  tempat  kerja  dan  kinerja  guru

berdistribusi tidak normal.
b. Uji linearitas

Tabel 4.15
Hasil Uji Linearitas Variabel Gaya Kepemimpianan
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Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  variabel  gaya

kepemimpianan memiliki F hitung = 1,653. Dikatakan linear jika F

hitung  F table. Untuk mencari F˂  tabel harus diketahui nilai df1 dan

df2.  Rumus  mencari   df1  =  k  –  1  (k  adalah  jumlah  variabel

independen),  dan  df2  =  n  –  k  -1  (n  adalah  jumlah  responden).

Diketahui df1 = 3 – 1 = 2, df2 =136 – 3 – 1 = 132. Nilai F tabel

sebesar  3,065.  Maka  diketahui  bahwa  F  hitung    F  tabel˂

(1,653 3,065). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear˂

yang signifikan antara gaya kepemimpianan dengan kinerja guru.
Tabel 4.16

Hasil Uji Linearitas Variabel Komunikasi Organisasi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel  komunikasi

organisasi memiliki F hitung = 1,197. Dikatakan linear jika F hitung ˂

F table.  Untuk  mencari  F tabel  harus  diketahui  nilai  df1  dan  df2.

Rumus mencari  df1 = k – 1 (k adalah jumlah variabel independen),

dan df2 = n – k -1 (n adalah jumlah responden). Diketahui df1 = 3 – 1

= 2,  df2  =136 –  3  –  1  = 132.  Nilai  F tabel  sebesar  3,065.  Maka

diketahui  bahwa  F  hitung    F  tabel  (1,197 3,065).  Hal  ini˂ ˂
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara

komunikasi organisasi dengan kinerja guru.
    

   Tabel 4.17
Hasil Uji Linearitas Variabel Spiritualitas Tempat Kerja

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel  spiritualitas

tempat kerja memiliki F hitung = 5,330. Dikatakan linear jika F hitung

 F tabe˂ l. Untuk mencari F tabel  harus diketahui nilai df1 dan df2.

Rumus mencari  df1 = k – 1 (k adalah jumlah variabel independen),

dan df2 = n – k -1 (n adalah jumlah responden). Diketahui df1 = 3 – 1

= 2,  df2  =136 –  3  –  1  = 132.  Nilai  F tabel  sebesar  3,065.  Maka

diketahui  bahwa  F  hitung   F  tabel  (5,330 3,065).  Hal  ini˃ ˃

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan antara

spiritualitas tempat kerja dengan kinerja guru.
B. Pengujian hipotesis

1. Uji koefisien determinasi
                                         Tabel 4.18

Hasil Koefisien Determinasi

Hasil  analisis  korelasi  ganda  dapat  dilihat  pada  output Model

Summary dari hasil analisis regresi linear berganda diatas. Berdasarkan

output  diperoleh  R  sebesar  0,705.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa

70,5%  terjadi  hubungan  antara  gaya  kepemimpinan,  komunikasi
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organisasi  dan  spiritualitas  tempat  kerja  terhadap  kinerja  guru.

Sedangkan  sisanya  29,5%  dihubungani  oleh  variabel  dari  luar

penelitian.
Untuk  menghitung  besarnya  gaya  kepemimpinan,  komunikasi

organisasi dan spiritualitas tempat kerja terhadap kinerja guru di MAN

Se-Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan R Square. Angka R

Square  disebut  juga  Koefisien  Determinasi  (KD).  Besarnya  angka

Koefisien  Determinasi  dalam  tabel  diatas  sebesar  0,497  atau  sama

dengan  49,7%.  Angka  tersebut  mempunyai  arti  bahwa  besarnya

pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi organisasi dan spiritualitas

tempat  kerja  terhadap  kinerja  guru  adalah  49,7% sedangkan  sisanya

50,3%  harus  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  penyebab  lainnya  yang

berasal dari luar regresi.
2. Uji t

a. Merumuskan hipotesis Ha

1) Merumuskan hipotesis secara parsial
Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara gaya

kepemimpinan  terhadap  kinerja  guru  MAN  Se-

Kabupaten Tulungagung.
Ha :  Ada  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  antara

komunikasi organisasi terhadap kinerja guru MAN Se-

Kabupaten Tulungagung.
Ha :  Ada  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  antara

spiritualitas  tempat  kerja  terhadap kinerja guru MAN

Se-Kabupaten Tulungagung.
Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara gaya

kepemimpinan  secara tidak langsung terhadap kinerja
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guru  melalui komunikasi  organisasi  MAN  Se-

Kabupaten Tulungagung.
Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara gaya

kepemimpinan  secara tidak langsung terhadap kinerja

guru  melalui spiritualitas  tempat  kerja  MAN  Se-

Kabupaten Tulungagung.
Ha :  Ada  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  antara

komunikasi organisasi  secara tidak langsung terhadap

kinerja guru melalui spiritualitas tempat kerja MAN Se-

Kabupaten Tulungagung.
2) Merumuskan taraf signifikasi

Nilai  signifikasi   α  (0,05)  maka  H˂ a diterima,  sedangkan

apabila signifikasi  α (0,05) maka H˃ a diterima
3) Pengujian hipotesis secara parsial (uji t)

Untuk  menguji  hubungan  gaya  kepemimpianan,

komunikasi organisasi dan spiritualitas tempat kerja terhadap

kinerja  guru  secara  parsial  signifikan  atau  tidak,  dalam

penelitian ini menggunakan perbandingan thitung dan ttabel dengan

taraf  signifikan  5% dan N 136,  sedangkan tabel  distribusi  t

dicapai pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji dua sisi) dengan derajat

kebebasan (df) n – k – 1 = 136 – 3 – 1 = 132. Hasil diperoleh

dari ttabel adalah 1,977, dinyatakan signifikan apabila thitung   t˃ tabel

.  Dalam pengujian ini  menggunakan bantuan program  SPSS

for Windows 24.0 diperoleh hasil sebagai berikut 
                             Tabel 4.19
Hasil Analisis Regresi Masing-Masing Variabel X

Terhadap Y
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Dari  hasil  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa

pengujian hipotesis alternatif (Ha) pertama diterima. Pengujian

hipotesis  pertama  dilakukan  dengan  cara  membandingkan

antara hasil dari thitung  dengan ttabel. Dari tabel  Coefficients  di

atas diperoleh nilai thitung  = 2,618. Sementara itu, untuk t tabel

dengan taraf signifikakansi 0,05 diperoleh nilai t  tabel  = 1,977.

Perbandingan  antara  keduanya  menghasilkan:  thitung  >  ttabel

(2,618>  1,977).  Nilai  signifikansi  t  untuk  variabel  gaya

kepemimpianan adalah 0,010 dan  nilai  tersebut  lebih  kecil

daripada probabilitas  0,05  (0,010 <  0,05).  Sehingga  dalam

pengujian ini menunjukkan bahwa Ha  diterima. Hal ini berarti

bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara  gaya

kepemimpinan  terhadap  kinerja  guru  MAN  Se-Kabupaten

Tulungagung.
Pengujian hipotesis  kedua dilakukan  dengan  cara

membandingkan antara hasil dari thitung dengan ttabel. Dari tabel

Coefficients  di atas diperoleh nilai  thitung  =  3,530. Sementara

itu, untuk ttabel dengan taraf signifikakansi 0,05 diperoleh nilai t

tabel  =  1,977. Perbandingan  antara  keduanya  menghasilkan:

thitung  > ttabel (3,530> 1,977). Nilai signifikansi t untuk variabel

komunikasi  organisasi adalah 0,001 dan  nilai  tersebut  lebih
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kecil daripada probabilitas  0,05  (0,001 <  0,05).  Sehingga

dalam pengujian ini menunjukkan bahwa Ha  diterima. Hal ini

berarti bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara

komunikasi  organisasi  terhadap  kinerja  guru  MAN  Se-

Kabupaten Tulungagung.
Pengujian hipotesis  ketiga dilakukan  dengan  cara

membandingkan antara hasil dari thitung dengan ttabel. Dari tabel

Coefficients  di atas diperoleh nilai  thitung  =  7,565. Sementara

itu,  untuk  ttabel dengan  taraf  signifikakansi  0,05  diperoleh

nilai  t  tabel  =  1,977. Perbandingan  antara  keduanya

menghasilkan: thitung  > ttabel (7,565> 1,977). Nilai signifikansi t

untuk variabel spiritualitas tempat kerja adalah 0,000 dan nilai

tersebut lebih  kecil daripada probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05).

Sehingga  dalam  pengujian  ini menunjukkan  bahwa  Ha

diterima. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang positif dan

signifikan  antara  spiritualitas  tempat  kerja  terhadap  kinerja

guru MAN Se-Kabupaten Tulungagung.
                   Tabel 4.20

Hasil Analisis Regresi Variabel X1 Terhadap X2

Dari  hasil  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa

pengujian hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Pengujian hipotesis

dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil dari thitung
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dengan ttabel. Dari tabel Coefficients di atas diperoleh nilai thitung

=  0,696.  Sementara  itu,  untuk  t tabel dengan  taraf

signifikakansi 0,05 diperoleh nilai t tabel = 1,977. Perbandingan

antara keduanya menghasilkan: thitung  > ttabel (0,696   ˂ 1,977).

Nilai signifikansi t untuk variabel  gaya kepemimpinan adalah

0,488 dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas 0,05

(0,488  0,05).  Sehingga  dalam pengujian  ini˃  menunjukkan

bahwa Ha  ditolak. Hal ini berarti bahwa  tidak  ada hubungan

yang positif dan signifikan antara  gaya kepemimpinan  secara

tidak  langsung  terhadap  kinerja  guru  melalui komunikasi

organisasi.
          

              Tabel 4.21
Hasil Analisis Regresi Variabel X1 Terhadap X3

Dari  hasil  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa

pengujian  hipotesis  alternatif  (Ha)  diterima.  Pengujian

hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil

dari thitung dengan ttabel. Dari tabel Coefficients di atas diperoleh

nilai  thitung  =  5,434. Sementara itu,  untuk ttabel dengan taraf

signifikakansi 0,05 diperoleh nilai t tabel = 1,977. Perbandingan

antara  keduanya  menghasilkan:  thitung  > ttabel (5,434>  1,977).

Nilai signifikansi t untuk variabel gaya kepemimpianan adalah

0,000 dan nilai tersebut lebih  kecil daripada probabilitas 0,05
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(0,010 < 0,05).  Sehingga dalam pengujian  ini menunjukkan

bahwa Ha  diterima. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang

positif dan signifikan antara  gaya kepemimpinan  secara tidak

langsung  terhadap  kinerja  guru  melalui spiritualitas  tempat

kerja.
                       Tabel 4.22
Hasil Analisis Regresi Variabel X2 Terhadap X3

Dari  hasil  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa

pengujian  hipotesis  alternatif  (Ha)  diterima.  Pengujian

hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil

dari thitung dengan ttabel. Dari tabel Coefficients di atas diperoleh

nilai thitung  =  2,565. Sementara itu, untuk t tabel dengan taraf

signifikakansi 0,05 diperoleh nilai t tabel = 1,977. Perbandingan

antara  keduanya  menghasilkan:  thitung  > ttabel (2,565>  1,977).

Nilai  signifikansi  t  untuk  variabel  komunikasi  organisasi

adalah 0,011 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas

0,05  (0,011 <  0,05).  Sehingga  dalam  pengujian  ini

menunjukkan bahwa Ha  diterima.  Hal  ini  berarti  bahwa ada

hubungan  yang  positif  dan  signifikan  antara  komunikasi

organisasi secara tidak langsung terhadap kinerja guru melalui

spiritualitas tempat kerja.
Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan hipotesis dapat dilihat

pada tabel berikut ini
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Tabel 4.23
                         Hasil Uji Hipotesis

N
o 

Variabel Hipotesis  Alternative
(Ha)

T
Hitun
g

T
Tabel

Hasil
Signifika
nsi

Kesimp
ulan

1 X1 terhadap
Y

Ha  :  ada  hubungan
yang  positif  dan
signifikan  antara
gaya
kepemimpianan
terhadap  kinerja
guru

2,618 1,977 2,618>1,
977
a = 0,05
sig  =
0,010

Ha
diterima

2 X2 terhadap
Y

Ha  :  ada  hubungan
yang  positif  dan
signifikan  antara
komunikasi
organisasi
terhadap  kinerja
guru

3,530 1,977 3,530>1,
977
a = 0,05
sig  =
0,001

Ha
diterima

3 X3 terhadap
Y

Ha  :  ada  hubungan
yang  positif  dan
signifikan  antara
spiritualitas
tempat  kerja
terhadap  kinerja
guru

7,565 1,977 7,565>1,
977
a = 0,05
sig  =
0,000

Ha
diterima

4 X1 terhadap
X2

Ha  :  tidak  ada
hubungan  yang
positif  dan
signifikan  antara
gaya
kepemimpianan

secara  tidak
langsung
terhadap kinerja
guru  melalui
terhadap
komunikasi
organisasi

0,696 1,977 0,696˂1,9
77
a = 0,05
sig  =
0,488

Ha
ditolak
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5 X1 terhadap
X3

Ha  :  ada  hubungan
yang  positif  dan
signifikan  antara
gaya
kepemimpianan

secara  tidak
langsung
terhadap kinerja
guru  melalui
spiritualitas
tempat kerja.

5,434 1,977 5,434>1,
977
a = 0,05
sig  =
0,000

Ha
diterima

6 X2 terhadap
X3

Ha  :  ada  hubungan
yang  positif  dan
signifikan  antara
komunikasi

organisasi  secara
tidak  langsung
terhadap kinerja
guru  melalui
spiritualitas
tempat kerja

2,565 1,977 2,565>1,
977
a = 0,05
sig  =
0,011

Ha
diterima

3. Uji F
Uji F dimaksudkan untuk mengetahui hubungan semua variabel X

secara bersama-sama terhadap Y yaitu X1, X2 dan X3 terhadap Y. Dalam

hal  ini  adalah  hubungan  gaya  kepemimpinan,  komunikasi  organisasi

dan spiritualitas tempat kerja  terhadap kemampuan kinerja guru MAN

Se-Kabupaten  Tulungagung,  dapat  diketahui  dengan menggunakan

perbandingan Fhitung  dan Ftabel  dengan taraf signifikansi 5% dan N 136,

dinyatakan  singnifikan  apabila  Fhitung   F˃ tabel,  diperoleh  Ftabel  adalah

3,065  dengan  menggunakan  tingkat keyakinan  95%,  α =  5%,  df1

(jumlah variabel -1) atau 3 - 1 = 2, dan df 2 (n – k - 1) atau 136 – 3 - 1

= 132 (n jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen).

Hasil  diperoleh  dari  F  tabel  adalah  3,065.  Berdasarkan  perhitungan
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dengan  bantuan  program  SPSS  for  Windows  24.0 diperoleh  hasil

bebagai berikut :

          Tabel 4.24
Hasil Uji F

Dari  tabel  di  atas  diperoleh  F  hitung  sebesar  43,409.  Hal  ini

menunjukkan Fhitung  (43,409)  >  Ftabel  (3,065)  dan tingkat  signifikansi

0,000 < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji

serempak  (uji  F)  diperoleh  nilai  0,000,  dengan  demikian  nilai

signifikansi

yang  diperoleh  lebih  kecil  daripada  probabilitas  α  yang  ditetapkan

(0,000 <  0,05).  Jadi  Ha  diterima.  Jadi  dapatlah  ditarik  kesimpulan

adanya hubungan yang  positif  dan  signifikan  antara  gaya

kepemimpinan,  komunikasin  organisasi  dan spiritualitas  tempat  kerja

terhadap kinerja guru.
Sedangkan mengenai hasil uji linear berganda dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 4.25

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
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Bardasarkan pada tabel hasil analisis regresi maka dapat diperoleh

hasil persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3

Gaya kepemimpinan (Y) = 7,004 + (0,177)X1 + (0,329)X2 +

(0,836)X3  Dari  persamaan  regresi  di  atas  dapat  dintrepretasikan

sebagai berikut: 
a) Nilai  konstanta  =7,004.  Hal  ini  menunjukkan  apabila  nilai gaya

kepemimpianan (X1), komunikasi organisasi (X2) dan spiritualitas

tempat  kerja  (X3) di  obyek penelitian  sama  dengan  nol,  maka

besarnya kinerja guru (Y) sebesar 7,004. 
b) Nilai koefisien b1 = (0,177). Hal ini menunjukkan apabila nilai gaya

kepemimpianan (X1) mengalami kenaikan satu poin, maka kinerja

guru meningkat sebesar 0,213. 
c) Nilai  koefisien  b2  =  (0,329).  Hal  ini  menunjukkan  apabila  nilai

komunikasi  organisasi  (X2)  mengalami  kenaikan satu  poin,  maka

kinerja guru meningkat sebesar 0,329. 
d) Nilai  koefisien  b3  =  (0,836).  Hal  ini  menunjukkan  apabila  nilai

spiritualitas tempat kerja (X3) mengalami kenaikan satu poin, maka

kinerja guru meningkat sebesar 0,329. 
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e) Nilai  konstanta  =52,602.  Hal  ini  menunjukkan  apabila  nilai gaya

kepemimpianan (X1), di  obyek penelitian sama dengan nol, maka

besarnya komunikasi organisasi (X2) sebesar 52,602. 
f) Nilai koefisien b1 = (0,040). Hal ini menunjukkan apabila nilai gaya

kepemimpianan  (X1)  mengalami  kenaikan  satu  poin,  maka

komunikasi organisasi (X2)  meningkat sebesar 0,040.

g) Nilai  konstanta  =49,489.  Hal  ini  menunjukkan  apabila  nilai gaya

kepemimpianan (X1), di  obyek penelitian sama dengan nol, maka

besarnya spiritualitas tempat kerja (X3) sebesar 49,489. 
h) Nilai koefisien b1 = (0,266). Hal ini menunjukkan apabila nilai gaya

kepemimpianan  (X1)  mengalami  kenaikan  satu  poin,  maka

spiritualitas tempat kerja (X3)  meningkat sebesar 0,266.

i) Nilai  konstanta  =56,193.  Hal  ini  menunjukkan  apabila  nilai

komunikasi organisasi  (X2), di obyek penelitian sama dengan nol,

maka besarnya spiritualitas tempat kerja (X3) sebesar 56,193. 
j) Nilai  koefisien  b2  =  (0,201).  Hal  ini  menunjukkan  apabila  nilai

organisasi  (X2) mengalami  kenaikan  satu  poin,  maka  spiritualitas

tempat kerja (X3)  meningkat sebesar 0,201.
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