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ABSTRAK 

Jannah, A’ni Roudlotil. 2019. Pengaruh Iklim Sekolah dan 

Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo. Skripsi. Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

Kata Kunci: Iklim Sekolah, Komunikasi Organisasi, 

Kinerja Guru. 

Kinerja guru merupakan faktor utama dan terpenting 

di dalam kemajuan suatu sekolah. Iklim sekolah juga 

berpengaruh dalam penentuan kualitas sekolah. iklim 

sekolah merupakan karakteristik sekolah yang dapat 

mempengaruhi perilaku anggotanya, yang direfleksikan 

dengan kinerja anggotanya. Di samping itu adanya 

komunikasi organisasi sangatlah berpengaruh dalam 

perkembangan dan kemajuan sekolah. tanpa adanya 

komunikasi dalam sekolah tersebut, maka semua kegiatan 

tidak akan bisa berjalan. Maka diharapkan ketika iklim 

sekolah dan komunikasi organisasi baik, dapat merubah 

kinerja guru menjadi lebih baik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) 

Pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo, 2) Pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo, 3) 

Pengaruh iklim sekolah dan komunikasi organisasi terhadap 

kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo.  

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

kuantitatif. Populasi penelitiannya adalah guru SMP Negeri 



3 

 

4 Ponorogo yang berjumlah 47 guru, dengan melihat 

pendapat Suharsimi Arikunto yaitu apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya penelitian populasi. Dalam penelitian ini 

penulis menetapkan yang diteliti adalah semua guru 

sejumlah 47 orang. Pengumpulan data dengan angket dan 

dokumentasi. Untuk uji validitas dengan menggunakan 

korelasi product moment, uji reliabilitas dengan 

menggunakan Spearman Brown, sedangkan untuk analisa 

data menggunakan rumus regresi sederhana dan rumus 

regresi linier berganda.  

Berdasarkan hasil analisa data, disimpulkan bahwa: 

1) Iklim sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja guru SMP Negeri 4 Ponorogo, dibuktikan dengan 

 > , berpengaruh sebesar 14,6%, dan 

sisanya 85,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 2) Komunikasi 

organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

guru SMP Negeri 4 Ponorogo, dibuktikan dengan 

 > , berpengaruh sebesar 11,9%, dan 

sisanya 88,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 3) Ada 

pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah dan 

komunikasi organisasi terhadap kinerja guru SMP Negeri 4 

Ponorogo, hal ini dibuktikan dengan  > 

, berpengaruh sebesar 24,9% dan sisanya 75,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang 

diupayakan oleh pemerintah Indonesia saat ini dalam 

peningkatan program pembangunan selain di bidang 

infrastruktur. Karena dari pendidikan lah terlahir 

sumber daya manusia yang diharapkan dapat 

melanjutkan proses pembangunan Indonesia yang lebih 

maju di masa mendatang. Salah satu sumber daya yang 

diharapkan tersebut adalah hadirnya para pendidik atau 

guru bagi generasi selanjutnya. Karena guru merupakan 

penentu keberhasilan pendidikan suatu bangsa.  

Menurut Undang-Undang Repubik Indonesia No. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: ”Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 
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dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia 

dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

Dijelaskan juga bahwa ”Guru mempunyai kedudukan 

sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan usia 

dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada 

jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”.
1
 Dengan berbagai 

tugas yang dibebankan kepada guru, maka diperlukan 

kualitas yang tinggi dan profesional sesuai dengan 

tupoksi masing-masing guru.  

Langkah-langkah strategis yang dilakukan 

pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasionsl 

Pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan 

semakin terasa menjadi kebutuhan nasional dengan 

ditetapkannya anggaran pendidikan nasional sebesar 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen.  
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20% dari APBN yang sepenuhnya bisa dilaksanakan 

secara penuh pada tahun 2009.
2
 Arah kebijakan ini, 

salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah dan 

kualitas pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. 

Peningkatan kualitas pendidik atau guru diharapkan 

akan berdampak pada kinerja atau pelaksanaan tugas 

yang dibebankan.  

Menurut Suprihanto, kinerja adalah hasil kerja 

seseorang dalam suatu periode tertentu yang 

dibandingkan dengan beberapa kemungkinan, misalnya 

standar target, sasaran, atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu.
3
 Jadi, kinerja guru dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan 

kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya 

di sekolah serta menggambarkan adanya suatu 

                                                           
2
 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali, 2016), 2. 

3
 Ibid., 47. 
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perbuatan yang ditampilkan guru selama melakukan 

aktivitas pembelajaran.  

Meskipun pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan 

dan peningkatan program pembangunan, namun mutu 

pendidikan di sekolah maupun di madrasah masih 

rendah. Dikutip dari Okezone Finance pada Kamis 23 

November 2017 06:06 WIB, Menteri Keuangan Sri 

Mulyani mengatakan bahwa investasi Indonesia 

dengan Vietnam fokusnya hampir sama seperti 

infrastruktur dan pendidikan. Meski sama, di bidang 

pendidikan Vietnam lebih unggul dengan rangking 

pendidikan nomor 8 terbaik di dunia. Sementara 

Indonesia, pendidikannya masih berada di peringkat 

53. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini, Sri 

Mulyani pun menyoroti kinerja guru di Indonesia. Dari 
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datanya ada sekitar 4 juta guru yang setiap tahunnya 

dibayar pemerintah tapi kinerjanya tidak kompeten.
4
  

Menurut Litwin dan Stringer mengemukakan 

bahwa iklim memengaruhi kinerja guru. Iklim sebagai 

pengaruh subjektif yang dapat dirasakan dari sistem 

formal, gaya informal pemimpin dan faktor-faktor 

lingkungan penting lainnya yang menyangkut 

sikap/keyakinan dan kemampuan memotivasi orang-

orang yang bekerja pada organisasi tersebut.
5
 

Sedangkan menurut R. Wayne Pace dan Don F. 

Faules, komunikasi organisasi sebagai faktor perantara 

antara sumber daya manusia dan  berfungsinya   

organisasi   dan  hasil   organisasi.   Hasil   organisasi   

yang   dimaksud   berupa produktivitas, kualitas dan 

vitalitas. Kemudian penelitian dan pengalaman hidup 

                                                           
4
 Efira Tamara Thenu, “Tren Bisnis: Sri Mulyani Soroti 

Kinerja Guru hingga UMK Karawang Nyaris 4 Juta”, Okezone 

Finance, Kamis 23 November 2017 06:06 WIB.  
5
 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, 

(Bandung: Refika Aditama, 2015), 45. 
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dalam organisasi menunjukkan bahwa vitalitas kerja 

didasarkan atas empat asumsi utama, yaitu harapan, 

pemenuhan, peluang, dan kinerja.
6
 Dari penjelasan ini 

jika dikaitkan dengan pendidikan, kinerja merupakan 

hasil dari pelaksanaan tugas guru. Komunikasi 

organisasi sangat diperlukan karena dalam 

penyampaian tugas atau berbagai intruksi mengenai 

sekolah mutlak menggunakan komunikasi. Baik dari 

kepala sekolah dengan guru dalam mengkomunikasikan 

tugas dan hasil kinerja, maupun sesama rekan guru 

dalam berkoordinasi dan bekerjasama dalam pekerjaan.  

Organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan 

individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama. Tentu saja sekelompok individu tadi terdiri 

dari berbagai individu yang berbeda, baik latar 

belakang, kompetensi, minat maupun bakat yang 

                                                           
6
 R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 126-127. 
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dimilikinya. Perilaku individu dengan segala latar 

belakangnya yang berbeda di dalam suatu setting 

organisasi akan membentuk suatu iklim organisasi yang 

menjadi ciri dan suasana organisasi tersebut.
7
  

Iklim tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan 

dan dapat mempengaruhi perilaku dalam organisasi. 

Iklim sekolah ataupun iklim kerja di sekolah/madrasah 

menurut Marzuki adalah keadaan sekitar 

sekolah/madrasah dan suasana yang sunyi dan nyaman 

yang sesuai dan kondusif untuk pembelajaran yang 

dapat meningkatkan prestasi akademik.
8
 Iklim 

organisasi yang harmonis, dapat menunjang dan 

memberikan pengaruh kepada kinerja individu dalam 

menjalankan tugasnya di organisasi. 

                                                           
7
 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2013), 80-81. 
8
 Supardi, Kinerja Guru, 121.  
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Jika kinerja guru yang kurang berkompeten di 

Indonesia ini dibiarkan, tanpa adanya tindak lanjut 

maupun perbaikan, maka mutu pendidikan akan 

semakin menurun. Hal ini akan berdampak pada 

kualitas lulusan sebagai generasi penerus bangsa akan 

semakin memburuk. Dan secara global bukan hal yang 

tidak mungkin, pendidikan Indonesia akan berada di 

peringkat yang lebih rendah dibandingkan negara-

negara berkembang lainnya.  

Maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan 

berada pada kendali para stakeholder sekolah, termasuk 

di dalamnya adalah guru. Sehingga kinerja guru lah 

yang pertama kali mendapat sorotan apabila sebuah 

sekolah menjadi lembaga pendidikan yang unggul, 

begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini beberapa  hal 

yang mempengaruhi kinerja guru adalah iklim kerja 

sekolah dan komunikasi organisasi. Dua aspek ini 
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sangat menentukan bagaimana guru dapat 

melaksanakan tugas pokok dan fungsionalnya di 

sekolah.  

SMP Negeri 4 Ponorogo yang merupakan salah 

satu sekolah menengah pertama favorit di Ponorogo, di 

mana SMP ini telah dinilai mampu mempertahankan 

kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan di SMP Negeri 4 Ponorogo, diketahui 

bahwa di dalam proses pengelolaan sekolah tidak 

dipungkiri masih adanya masalah termasuk pada 

sumber daya manusianya baik kepala sekolah, guru, 

tenaga kependidikan, maupun siswa-siswanya. Dalam 

hal ini peneliti menemukan adanya beberapa masalah 

yaitu kemampuan mengajar sebagian guru yang masih 

monoton, sehingga peserta didik sedikit banyak belum 

bisa memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian 
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terdapat sebagian guru yang belum mampu menguasai 

kelas saat pelajaran berlangsung.
 9

 

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan antara 

teori dengan fakta yang ada di lapangan, yaitu teori 

yang mengatakan bahwa iklim sekolah dan komunikasi 

organisasi mempengaruhi kinerja guru.   

Melihat pentingnya iklim sekolah yang kondusif 

dan komunikasi organisasi yang baik terhadap 

keberlangsungan kinerja guru, akhirnya peneliti 

membahas masalah ini dengan mengangkat judul 

“Pengaruh Iklim Sekolah dan Komunikasi 

Organisasi Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 

4 Ponorogo”. 

 

 

                                                           
9
 Hasil Pengamatan Peneliti di SMP Negeri 4 Ponorogo, pada 

Senin 15 Oktober 2018. 
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B. Batasan Masalah 

Berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya 

batasan masalah agar tidak terjadi kerancuan dalam 

penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah terkait dengan pengaruh iklim sekolah dan 

komunikasi organisasi terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di 

atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo ? 

2. Bagaimana pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo ? 

3. Adakah  pengaruh yang signifikan antara iklim 

sekolah dan komunikasi organisasi secara simultan 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui:  

1. Bagaimana pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo 

2. Bagaimana pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara  iklim 

sekolah dan komunikasi organisasi secara simultan 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo  

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

terutama: 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji 

teori ilmu pendidikan yaitu pengaruh iklim 
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sekolah dan komunikasi orgaisasi terhadap kinerja 

guru. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 

memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta 

sebagai bahan telaah pustaka penelitian 

selanjutnya. 

2. Secara praktis  

a. Bagi Guru 

Guru mampu meningkatkan kinerjanya untuk 

mewujudkan visi, misi, dan  tujuan sekolah yang 

telah ditentukan.  

b. Bagi sekolah  

Sebagai tambahan informasi dan dapat pula 

dijadikan bahan masukan dan pertimbangan 

dalam meningkatkan kinerja guru.  

c. Bagi peneliti 



21 

 

Dapat menambah wawasan maupun 

pengetahuan yang banyak terkait kinerja guru dan 

dapat menerapkannya dalam masa mendatang 

sebagai upaya untuk memajukan lembaga 

pendidikan. 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan para pembaca dalam 

memahami skripsi ini, perlu pembahasan secara 

sistematis, maka skripsi ini disusun dalam lima bab, dan 

tiap-tiap bab dibagi menjadi sub-sub yaitu:  

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini 

diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pikiran 

penulis untuk mengadakan penelitian dengan 

mengangkat judul “Pengaruh Iklim Sekolah dan 

Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo”. Bab ini dibagi menjadi beberapa 

sub bab, yaitu tentang (1) latar belakang masalah, (2) 
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batas masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan 

penelitian, (5) manfaat penelitian dan (6) sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori yaitu tentang (1) Pengertian 

Iklim Sekolah, (2) Komunikasi Organisasi, (3) Kinerja 

Guru, (4) Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kinerja 

Guru, (5) Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap 

Kinerja Guru, (6) Pengaruh Iklim Sekolah dan 

Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Guru Secara 

Simultan, (7) kerangka berpikir, dan (8) pengajuan 

hipotesis.  

Bab ketiga, berisi metode penelitian yaitu (1) 

rancangan penelitian, (2) populasi dan sampel, (3) 

instrumen pengumpulan data, (4) teknik pengumpulan 

data, (5) dan teknik analisis data.  
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Bab keempat, berisi laporan hasil penelitian yang 

terdiri dari paparan data yang meliputi (1) gambaran 

umum tentang SMP Negeri 4 Ponorogo, (2) deskripsi 

data, (3) analisis data, (4) interpretasi dan pembahasan 

mengenai Pengaruh Iklim Sekolah dan Komunikasi 

Organisasi Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo.  

Bab kelima penutup, bab ini berisi tentang (1) 

kesimpulan hasil penelitian dan (2) saran-saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Di samping menggunakan buku-buku dan referensi 

yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitan 

terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan, dari 

hasil kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

variabel yang diteliti, antaralain:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vincentzo Calviny 

Joski, Yuliani Rachma Putri, dan Lucy Pujasari 

Supratman yang berjudul “Pengaruh Komunikasi 

Organisasi terhadap Kinerja Guru di SMA Regina 

Pacis Bogor”.  



 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah 

terdapat  pengaruh  komunikasi  organisasi  yang 

berlaku di SMA Regina Pacis Bogor sebesar  72,3%,  

terdapat pengaruh  kinerja  guru  yang  berlaku  

sebesar  83,68%,  dan  terdapat  pengaruh  

komunikasi  organisasi terhadap kinerja guru dengan 

persentase sebesar 12,3%. Sedangkan sisanya 

sebesar 87,7% dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

luar penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini 

ialah sama-sama menjelaskan tentang komunikasi 

organisasi sebagai variabel independen dan kinerja 

guru sebagai variabel dependennya. Perbedaannya 

dari variabel independen dalam penelitian ini 

meneliti tentang iklim sekolah dan komunikasi 

organisasi, sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Vincentzo Calvany Jozki dan kawan-



 

 

kawan tentang komunikasi organisasi saja, dan juga 

lokasi penelitian yang berbeda.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Christifora 

Rahawarin dan Suharsimi Arikunto yang berjudul 

“Pengaruh Komunikasi, Iklim Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah 

terhadap Kinerja Guru SMA”.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

Maluku Tenggara dan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini 

adalah bahwa pertama, komunikasi organisasi 

memiliki pengaruh terhadap kinerja guru SMA di 

Kabupaten Maluku Tenggara. Kedua, Iklim 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru SMA 

di Kabupaten Maluku. Ketiga, gaya kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah berpengaruh 

terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten Maluku 



 

 

Tenggara. Keempat, komunikasi organisasi, iklim 

organisasi, dan gaya kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah secara serentak berpengaruh terhadap 

kinerja guru SMA di Kabupaten Maluku.  

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama 

menggunakan variabel independen iklim sekolah dan 

komunikasi organisasi, serta kinerja guru sebagai 

variabel dependennya. Perbedaannya dalam 

penelitian ini hanya menggunakan dua variabel 

independen, sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Christifora Rahawarin dan Suharsimi 

Arikunto menggunakan tiga variabel independen 

termasuk gaya kepemimpinan transformasional, serta 

lokasi penelitian yang berbeda.   

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariny Rizka dengan 

judul penelitiannya “Pengaruh Proses Rekrutmen 



 

 

terhadap Kinerja Guru di MAN Insan Cendekia 

Serpong”.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah 

terdapat pengaruh yang positif antara proses 

rekrutmen terhadap kinerja guru di MAN Insan 

Cendekia Serpong dan proses rekrutmen 

memberikan kontribusi dalam menghasilkan kinerja 

guru yang baik di MAN Insan Cendekia Serpong. 

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama 

menggunakan variabel dependen kinerja guru. 

Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini 

menggunakan iklim sekolah dan komunikasi 

organisasi sebagai variabel independennya, dan 

penelitian yang dilakukan oleh Ariny Rizka 

menggunakan variabel independen yaitu proses 

rekrutmen, serta lokasi penelitian yang berbeda.  



 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Noor Indah 

Fitriana yang berjudul “Pengaruh Iklim Sekolah dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru SD di 

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang”.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang 

signifikan antara iklim sekolah terhadap kinerja guru 

SD dengan sumbangan sebesar 26,4%. (2) terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru SD dengan kontribusi sebesar 

33%; serta (3) iklim sekolah dan kepuasan kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru 

SD dengan sumbangan yang diberikan sebesar 

42,2%, sedangkan 57,8% ditentukan oleh faktor lain 

yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.  



 

 

Persamaan dalam penelitian ini ialah  sama-

sama menggunakan variabel iklim sekolah dan 

komunikasi organisasi sebagai variabel independen 

serta kinerja guru sebagai variabel dependennya. 

Adapun perbedaannya dalam penelitian ini  

menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel 

independen keduanya, serta lokasi penelitian yang 

berbeda.  

B. Landasan Teori 

1. Iklim Sekolah  

a. Pengertian Iklim Sekolah  

Sekolah merupakan sebuah organisasi 

yang pasti memiliki iklim tertentu sehingga 

menjadi karakter dari sekolah tersebut. Menurut 

James, definisi tradisional iklim organisasi adalah 

selalu meliputi persepsi individu dan pengalaman 

individu di tempat kerja, misalnya rasa nyaman, 



 

 

rasa percaya diri, rasa adil, dinamisme, atau 

beragam dimensi lain yang memengaruhi 

individu.
1
    

School climate is evident in the feelings 

and attitudes about a school expressed by 

students, teachers, staff and parents—the way 

students and staff “feel” about being at school 

each day.
2
 Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa 

iklim sekolah adalah perasaan dan sikap 

mengenai sekolah yang diungkapkan oleh siswa, 

guru, staf dan orang tua saat berada di sekolah. 

Menurut Paula F. Silver, iklim sekolah (sosial 

sekolah) dibentuk oleh hubungan timbal balik 

antara perilaku kepala sekolah dan perilaku guru 

sebagai suatu kelompok di mana perilaku kepala 

                                                           
1
 Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi,(Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014), 306.  
2
 School Climate and Learning, Journal Best Practice Briefs, No. 

31 December 2004, 2. 



 

 

sekolah dapat mempengaruhi interaksi 

interpersonal para guru.
3
 

Iklim sekolah adalah keadaan sekitar 

sekolah atau madrasah dan suasana yang sunyi 

dan nyaman yang sesuai dan kondusif untuk 

pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi 

akademik, ini merupakan pendapat Marzuki. 

Sedangkan menurut Creemers dan Scheerens, 

iklim sekolah ataupun iklim kerja di sekolah 

merupakan suasana yang terdapat di dalam suatu 

sekolah. iklim kerja di sekolah menggambarkan 

keadaan warga sekolah tersebut dalam keadaan 

riang dan mesra ataupun kepedulian antara satu 

sama lainnya. Hubungan yang mesra pada iklim 

sekolah/madrasah terjadi karena disebabkan 

terdapat hubungan yang baik diantara kepala 

                                                           
3
 Uhar Suharsaputra, Administrasi.....,77. 



 

 

sekolah dan guru, dan diantara guru dan peserta 

didik.
4
   

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa iklim sekolah 

merupakan persepsi anggota organisasi sekolah 

terhadap keadaan sekolah. iklim sekolah pada 

dasarnya sulit untuk didefinisikan dengan jelas. 

Namun ia dapat dilihat sebagai karakteristik ideal 

yang menggambarkan aspek psikologis suatu 

sekolah tertentu, yang menadi pembeda satu 

sekolah dari sekolah lainnya. Karakteristik 

tersebut berpengaruh terhadap perilaku para guru 

dan siswa yang membentuk semacam perasaan 

guru dan siswa terhadap sekolah.
5
 

Iklim tidak dapat dilihat, tetapi dapat 

dirasakan dan dapat mempengaruhi perilaku 
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 Supardi, Kinerja Guru, 53. 

5
 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 299. 



 

 

dalam organisasi. Iklim sekolah dapat 

menyenangkan dapat pula tidak menyenangkan, 

oleh karena iklim suatu organisasi dibangun 

melalui kegiatan dan mempunyai akibat atau 

dampak bagi organisasi atau sekolah tersebut. 

Iklim organisasi yang berkualitas menurut Croft 

ditandai dengan adanya suasana penuh semangat 

dan adanya daya hidup, memberikan kepuasan 

kepada anggota organisasi. Jadi iklim organisasi 

adalah serangkaian sifat lingkungan kerja, yang 

dinilai langsung atau tidak langsung oleh 

karyawan yang dianggap menjadi kekuatan utama 

dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Iklim 

organisasi suatu terminologi yang luas mengacu 

pada persepsi anggota organisasi terhadap 

lingkungan kerjanya secara umum. Dalam 

organisasi pendidikan adanya interaksi kepala 



 

 

sekolah dengan kepala dinas pendidikan berkaitan 

dengan dukungan program sekolah, interaksi 

kepala sekolah dengan guru, dan guru dengan 

murid dalam proses pembelajaran.
6
  

b. Unsur-Unsur Iklim Sekolah  

Menurut Litwin dan Stringer 

mengemukakan bahwa iklim memengaruhi 

kinerja guru. Iklim sebagai pengaruh subjektif 

yang dapat dirasakan dari sistem formal, gaya 

informal pemimpin dan faktor-faktor lingkungan 

penting lainnya yang menyangkut 

sikap/keyakinan dan kemampuan memotivasi 

orang-orang yang bekerja pada organisasi 

tersebut.
7
 Iklim sekolah pada dasarnya 

menggambarkan aspek lingkungan sekolah yang 

                                                           
6
 Syaiful Sagala, Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan 

(Bandung: Alfabeta, 2008), 129-130. 
7
 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, 

(Bandung: Refika Aditama, 2015), 45. 



 

 

menjadi tempat bagi mereka yang terlibat di 

dalamnya untuk bekerja sesuai dengan peran dan 

tugasnya masing-masing. Renato Taguiri 

menyatakan bahwa “konfigurasi khusus dari 

karakteristik tetap ekologi, milieu, sistem sosial 

dan budaya pasti membentuk sebuah iklim, persis 

seperti konfigurasi khusus karakteristik pribadi 

membentuk sebuah kepribadian.
8
 Menurut 

Taguiri, iklim tersebut sebagai karakteristik 

keseluruhan dari lingkungan yang berada di 

dalam lingkungan sekolah yang terbagi atas 

empat dimensi, yaitu sebagai berikut:
9
 

1) Ekologi / Fisik  

Ini merujuk pada aspek fisik dan material 

sebagai faktor sekolah (input) contohnya: 

ukuran, umur, reka bentuk, kemudahan, 
                                                           

8
 Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, Administrasi Pendidikan 

Teori, Riset, dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 313. 
9
 Supardi, Kinerja Guru, 130-135. 



 

 

kondisi bangunan, teknologi yang digunakan 

oleh anggota dalam organisasi, kursi dan meja, 

papan tulis dan lain-lain kemudahan dalam 

aktivitas organisasi. Unsur ini meliputi 

kebersihan, keselamatan, penggunaan sumber 

daya secara hemat dan efisien, kenyamanan 

serta keindahan.  

2) Miliu/ Aspek sosial 

Ini merujuk kepada dimensi sosial dalam 

organisasi (proses) contohnya apa dan siapa 

mereka dalam organisasi sekolah yaitu dari 

segi bangsa, etnis, gaji guru, sosioekonomi 

peserta didik, tingkat pendidikan guru, moral 

dan motivasi orag dewasa (ibu bapak, 

keluarga, tahap kepuasan kerja, dan peserta 

didik yang berada di sekolah tersebut). Dari 

aspek sosial perlu dibudayakan saling 



 

 

menghormati, rasa tanggungjawab, kerja sama, 

kebersamaan, kebanggaan, kesetiaan, 

kemesraan dan kegembiraan serta keadilan.  

3) Sistem Sosial dalam Organisasi 

Ini merujuk kepada aspek struktur 

administrasi, bagaimana cara membuat 

keputusan, pola komunikasi di kalangan 

anggota organisasi. Struktur administrasi 

berkaitan dengan pembagian tugas dan 

tanggungjawab pekerjaan. Pembagian tugas 

mengajar dan tugas tambahan lainnya di 

kalangan guru. Pengambilan keputusan di 

sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dilakukan dengan terlebih dahulu meminta 

pendapat guru dan tenaga kependidikan. Pola 

komunikasi yang dikembangkan di sekolah 



 

 

adalah komunikasi langsung dua arah secara 

lisan, tertulis maupun bermedia.  

4) Budaya Sekolah 

Ini merujuk kepada nilai, sistem 

kepercayaan, norma dan cara berpikir anggota 

dalam organisasi, serta budaya ilmu. Nilai-nilai 

yang dikembangkan moral dan semangat untuk 

belajar dan terus belajar di kalangan peserta 

didik. Di kalangan kepala sekolah maupun 

guru, tertanam nilai moral dan semangat dalam 

bekerja untuk menghasilkan dan memberikan 

layanan yang terbaik. Budaya ilmu menjadi 

nilai yang harus tertanam dalam setiap warga 

sekolah. Budaya ilmu adalah suatu budaya 

yang meletakkan nilai tertinggi dan asas 

kepada pengetahuan sebagai kunci segala 

kebaikan dan keutamaan lainnya yang dicari 



 

 

dan dikembangkan pada setiap masa dan 

tempat.  

Dalam Journal Best Practice Briefs, iklim 

sekolah dibagi dalam beberapa dimensi, yaitu:
10

  

1)  A physical environment that is welcoming and 

conducive to learning (Lingkungan fisik yang 

ramah dan kondusif untuk belajar) 

2)  A social environment that promotes 

communication and interaction (Lingkungan 

sosial yang mempromosikan komunikasi dan 

interaksi) 

3) An affective environment that promotes a sense 

of belonging and self-esteem (Lingkungan 

afektif yang mempromosikan rasa memiliki 

dan harga diri) 
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 School Climate and Learning, Journal Best Practice Briefs No. 

31 December 2004, 3. 



 

 

4)  An academic environment that promotes 

learning and self-fulfillment (Lingkungan 

akademik yang mempromosikan 

pembelajaran dan pemenuhan diri) 

Selain dimensi tersebut, Halpin dan Croft 

mengemukakan beberapa kondisi yang dapat 

menggambarkan iklim sekolah yaitu: tingkat 

keintiman individu dalam suatu sekolah, tingkat 

keterlibatan individu untuk berpartisipasi dalam 

mencapai tujuan bersama, moralitas masing-

masing indivudu, hambatan dalam tugas, perilaku 

dinamis dalam melaksanakan tugas, pertimbangan 

dalam memanfaatkan dalam sumber daya, 

kekerabatan dan keterpencilan, dan penekanan 

pada tugas.
11
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 Supardi, Kinerja Guru, 136. 



 

 

c. Jenis Iklim Sekolah  

Halpin dan Croft mengklasifikasikan iklim 

kerja di sekolah kepada enam jenis, yaitu bermula 

dari iklim terbuka, autonomus, iklim terkawal, 

iklim biasa, iklim paternal, dan iklim tertutup.
12

  

1) Iklim terbuka  

Iklim ini merujuk pada keadaan di mana 

semangat kerja kebersamaan berada di tahap 

yang tinggi, dan ketidakpedulian rendah. 

Dalam iklim terbuka ini, kepala sekolah 

senantiasa memberi bantuan, memberi arahan 

dengan betul dan menggerakkan kerja melalui 

tauladan yang baik.  

2) Iklim autonomus  

Iklim autonomus ialah keadaan di mana 

dirasakan suasana penuh kebebasan bekerja 
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dan kepuasan sosial menyeluruh dengan 

semangat kebersamaan, kemesraan, 

kesugguhan dan kesendirian berada pada tahap 

yang tinggi. Kepala sekolah menunjukkan 

pekerja keras, relatif tidak banyak terlibat tapi 

cukup peduli dengan melakukan supervisi 

meskipun kepedulian pada guru bersifat rata-

rata.  

3) Iklim terkawal/terkontrol  

Iklim ini merujuk pada suasana yang 

dirasakan tidak terlihat semangat untuk bekerja 

keras dan pergaulan sosialnya kurang sekali. 

Iklim ini mempunyai ciri-ciri yang 

menekankan data pengeluaran, kesendirian, 

halangan dan kebersamaan adalah tinggi 

sementara kesungguhan berada di tahap yang 



 

 

sederhana dan sifat kepedulian, 

ketidakpedulian dan kemesraan adalah rendah.   

4) Iklim biasa  

Dalam iklim ini, pergaulan sosial antara 

anggota-anggotanya menyenangkan dan 

terlihat kealpaan dalam pekerjaan. Keadaan ini 

menggambarkan wujudnya ciri-ciri seperti 

kepedulian, ketidakpedulian dan kemesraan 

masing-masing berada di tahap yag tinggi, 

sementara kesungguhan dan kebersamaan di 

tahap sederhana, tetapi tidak ada penekanan 

pada daya pengeluaran, dan tidak terlihat juga 

kesendirian dan halangan.   

5) Iklim paternal  

Iklim ini disifatkan sebagai mempunyai 

kepemimpinan tidak efektif dan tugas tidak 

membebankan. Ciri-ciri seperti penekanan 



 

 

pada daya pengeluaran, ketidakpedulian, dan 

sifat bertimbang rasa adalah tinggi, 

kesendirian, halangan, kemesraan berada di 

tahap yang rendah, sementara kesungguhan 

adalah sederhana.  

6) Iklim tertutup  

Dalam iklim ini, dirasakan kesungguhan 

dan semangat kebersamaan di kalangan 

anggota tidak ada, rasa ketidakpedulian adalah 

tinggi. Begitu juga suasana kerjanya tidak 

sempurna, dan kepuasan kerja di kalangan 

guru-gurunya rendah.  

 

Di samping itu, Hoy dan Tarter berpendapat 

terdapat tiga level dalam tingkatan kesehatan 

organisasi sekolah, yaitu kesehatan tingkat 

institusi, tingkat administratif/manajerial, dan 



 

 

tingkatan guru atau teknis. Dengan cara ini 

terdapat dua jenis iklim sekolah yaitu:
13

  

1) Healthy school, adalah sekolah yang dapat 

menjaga tiga tingkatan (institusional, 

manajerial, guru) berada dalam harmoni, 

mampu mengatasi berbagai gejolak yang 

datang serta mengerahkan dan mengarahkan 

energinya untuk mencapai tujuan sekolah. 

2) Sick school, adalah sekolah yang tiga 

tingkatannya tidak atau kurang harmonis.  

d. Iklim Sekolah yang Kondusif   

Iklim sekolah terbentuk dari bagaimana 

lingkungan fisik sekolah dikelola serta bagaimana 

interaksi dan komunikasi diantara seluruh SDM 

pendidikan serta anggota organisasi sekolah 

lainnya. Untuk terciptanya iklim sekolah yang 
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 Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, Administrasi 

Pendidikan….., 335. 



 

 

kondusif dan positif kepala sekolah harus 

mempunyai sense of place yang kuat. Artinya, 

seorang kepala sekolah harus mempunyai 

gambaran dan menerapkan gambaran terhadap 

seseorang tentang kemampuannya dan tempat 

yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Hal ini berkaitan dengan the right man on the 

right place, bahwa seseorang itu akan berdaya 

jika berada pada wilayah kemampuannya.
14

  

Dalam bukunya Uhar Suharsaputra, ciri 

iklim sekolah yang dapat mendorong keberhasilan 

sekolah antara lain:
15

 

1) Berbagi ide terus menerus. Guru berbagi ide 

terkait dengan masalah pembelajaran, 

kurikulum, organisasi sekolah, dan nilai-nilai 

ilmu pengetahuan.  
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 Supardi, Kinerja Guru, 137. 

15
 Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter, (Bandung: PT 
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2) Kerja sama. Guru terlibat dalam pembelajaran 

tim serta berbagai kegiatan lain dalam 

pengembangan program penulisan karya 

ilmiah dan penelitian  

3) Kesetaraan. Semua diperlakukan secara setara, 

dalam kaitan dengan ide, substansi ide lebih 

penting ketimbang sumbernya.  

4) Penerapan hal praktis. Guru selalu berpikir 

bagaimana dapat membantu siswa, teman guru, 

dan organisasi sekolah, dan apa yang telah 

dilakukan untuk membantu mereka.  

5) Kepala sekolah punya visi yang jelas serta 

hasrat tinggi untuk memperbaiki dan 

meningkatkan iklim serta budaya sekolah 

melalui berbagai wewenang dan 

tanggungjawab, dan terus berusaha membantu 



 

 

guru, siswa, dan orang tua guna menciptakan 

pembelajaran yang efektif.  

2. Komunikasi Organisasi  

a. Pengertian Komunikasi Organisasi 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa 

communis yang artinya membangun kebersamaan 

antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga 

berasal dari kata communico yag artinya 

membagi. Para ahli mendefinisikan komunikasi 

menurut sudut pandang mereka masing-masing. 

Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi 

sebagai suatu proses di mana suatu ide dialihkan 

dari sumber kepada satu penerima atau lebih 

dengann maksud untuk mengubah tigkah laku 

mereka.16
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 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, 
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Menurut Gibson, komunikasi adalah suatu 

pemindahan makna atau pemahaman dari 

pengirim kepada penerima, di dalamnya tercakup 

tiga bagian penting dari komunikasi yang efektif 

yakni sang pengirim, sang penerima, dan 

keberhasilan pengiriman makna.
17

 Dari beberapa 

pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah proses pemindahan informasi 

dan pemahaman dari seseorang kepada orang 

yang lain.  

Kemudian komunikasi organisasi sendiri 

menurut Hasan yaitu upaya untuk meniadakan 

kesenjangan sehingga pihak-pihak yang 

dilibatkan dalam proses komunikasi organisasi itu 

menjadi saling dekat satu dengan yang lainnya.
18

 

Pace dan Faules menjelaskan komunikasi 
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 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 199. 
18

 Ibid.,  



 

 

organisasi dalam dua definisi, yaitu definisi 

fungsioal dan definisi interpretif. Definisi 

fungsional (objektif) komunikasi organisasi 

adalah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara 

unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari 

suatu organisasi tertentu. Sesuatu organisasi 

terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-

hubungan hierarkis antara yang satu dengan 

lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkaran.
19

 

Sedangkan definisi interpretif (subjektif) 

komunikasi organisasi adalah proses penciptaan 

makna atas interaksi yang merupakan 

organisasi.
20

  

Dari beberapa pengertian di atas, 

disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan atau 
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 R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi....., 31. 
20
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informasi organisasi di dalam kelompok formal 

maupun nonformal dalam suatu organisasi. 

Menurut R. Wayne Pace dan Don F. Faules, 

komunikasi organisasi sebagai faktor perantara 

antara sumber daya manusia dan  berfungsinya   

organisasi   dan  hasil   organisasi.   Hasil   

organisasi   yang   dimaksud   berupa 

produktivitas, kualitas dan vitalitas. Kemudian 

penelitian dan pengalaman hidup dalam 

organisasi menunjukkan bahwa vitalitas kerja 

didasarkan atas empat asumsi utama, yaitu 

harapan, pemenuhan, peluang, dan kinerja.
21

 

b. Unsur-Unsur Komunikasi  

Unsur komunikasi adalah elemen-elemen 

yang mendukung terjadinya suatu proses 

komunikasi. Dalam bukunya Hafied Cangara, 
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 R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi, 

126-127. 



 

 

dijelaskan bahwa unsur-unsur pembentuk 

komunikasi antara lain sumber, pesan, saluran, 

penerima, efek, umpan balik, dan lingkungan.
22

  

1) Sumber ialah pihak yang menyampaikan atau 

mengirim pesan kepada penerima. Sumber ini 

sering disebut komunikator.
23

 Lebih 

konkretnya, pengirim adalah individu, 

kelompok, dan unit-unit organisasi (misalnya 

kantor pengawas sekolah, serikat guru, dewan 

siswa/OSIS) yang mengirimkan atau 

menyebarluaskan pesan kepada individu, 

kelompok, dan organisasi lainnya.
24

 

2) Pesan ialah pernyataan yang disampaikan 

pengirim kepada penerima dalam bentuk 
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 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi....., 36. 
23

 Ibid., 37. 
24

 Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, Administrasi 

Pendidikan....., 581. 



 

 

verbal maupun non-verbal
25

, yang 

mempresentasikan gagasan dan informasi 

yang diharapkan bisa dikomunikasikan atau 

disampaikan kepada orang lain oleh 

pengirim.
26

   

3) Media ialah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada 

penerima baik berupa cetak dan non cetak.
27

 

Media juga disebut sebagai saluran 

komunikasi yang semata-mata merupakan 

wahana yang membawa pesan. Media 

berkisar dari gelombang cahaya isyarat dan 

sinyal nonverbal; gelombang suara 

percakapan tatap-muka; sinyal elektronik 
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dalam telepon, surel, dan konverensi video; 

hingga huruf dan memo tertulis.
28

 

4) Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran 

pesan yang dikirim dari sumber kepada 

penerima atau komunikan. 

5) Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara 

apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan 

oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi 

pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku 

seseorang. 

6) Umpan balik ialah tanggapan yang diberikan 

oleh penerima sebagai akibat penerimaan 

pesan dari sumber. Penggunaan umpan balik 

memungkinkan pengirim untuk melakukan 
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 Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, Administrasi 

Pendidikan....., 582. 



 

 

koreksi dan meningkatkan pemahaman 

bersama. 

7) Dan lingkungan ialah situasi yang 

mempengaruhi jalannya komunikasi. 

Lingkungan dapat diartikan dalam bentuk 

fisik, sosial budaya, psikologis, dan dimensi 

waktu.
29

  

 

c. Aliran dalam Komunikasi Organisasi  

Menurut Pace dan Faules, aliran komunikasi 

organisasi itu ada lima jenis, yaitu:
30

  

 

1) Komunikasi ke bawah 

Yaitu informasi yang mengalir dari 

jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka 

yang berotoritas lebih rendah. Biasanya kita 
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30
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beranggapan bahwa informasi bergerak dari 

manajemen kepada para pegawai, namun 

dalam organisasi kebanyakan hubungan ada 

pada kelompok manajemen. Ada lima jenis 

informasi yang biasa dikomunikasikan dari 

atasan kepada bawahan, yaitu informasi 

mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, 

informasi mengenai dasar pemikiran untuk 

melakukan pekerjaan, informasi mengenai 

kebijakan dan praktik organisasi, informasi 

mengenai kinerja pegawai, dan informasi 

untuk mengembangkan rasa memiliki tugas.  

 

2) Komunikasi ke atas 

Yaitu informasi yang mengalir dari 

tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat 

yang lebih tinggi (penyelia). Semua pegawai 



 

 

dalam sebuah organisasi, kecuali mereka yang 

menduduki posisi puncak, mungkin 

berkomunikasi ke atas, yaitu setiap bawahan 

dapat mempunyai alasan yang baik atau 

meminta informasi dari atau memberi 

informasi kepada seseorang yang otoritasnya 

lebih tinggi daripada dia. suatu permohonan 

atau komentar yang diarahkan kepada individu 

yang otoritasnya lebih besar, lebih tinggi, atau 

lebih luas merupakan esensi momunikasi ke 

atas. Ada beberapa informasi yang harus 

diberikan bawahan kepada penyelia atau 

manajer, yaitu:  

a) Memberitahukan apa yang dilakukan 

bawahan, meliputi pekerjaan mereka, 

prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana 

untuk waktu mendatang. 



 

 

b) Menjelaskan persoalan- persoalan kerja 

yang belum dipecahkan bawahan yang 

mungkin memerlukan beberapa macam 

bantuan. 

c) Memberikan saran atau gagasan untuk 

perbaikan dalam unit-unit mereka atau 

dalam organisasi sebagai suatu 

keseluruhan.  

d) Mengungkapkan bagaimana pikiran dan 

perasaan bawahan tentang pekerjaan 

mereka, rekan kerja mereka, dan 

organisasi.   

 

3) Komunikasi horisontal 

Yaitu informasi yang bergerak di antara 

rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang 

sama. Unit kerja meliputi individu-individu 



 

 

yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang 

sama dalam organisasi dan mempunyai atasan 

yang sama. Jadi, di universitas misalnya, unit 

kerja dapat berupa sebuah jurusan. Jurusan 

komunikasi, jurusan perilaku organisasi, dan 

jurusan ilmu pengajaran semuanya meliputi 

dosen-dosen yang dipimpin oleh seorang ketua 

jurusan disebut komunikasi horisontal. 

Komunikasi dengan dosen jurusan yang satu 

dengan dosen jurusan yang lainnya disebut 

komunikasi lintas saluran. Tujuan komunikasi 

horisontal terjadi yaitu untuk 

mengkoordinasikan penugasan kerja; berbagi 

informasi mengenai rencana dan kegiatan; 

untuk memecahkan masalah; untuk 

memperoleh pemahaman bersama; untuk 

mendamaikan, berunding, dan menengahi 



 

 

perbedaan; dan untuk menumbuhkan dukungan 

antarpersonal.  

4) Komunikasi lintas saluran 

Yaitu informasi yang bergerak di antara 

orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak 

menjadi atasan ataupun bawahan satu dengan 

yang lainnya dan mereka menempati bagian 

fungsional yang berbeda. Dalam kebanyakan 

organisasi, muncul keinginan pegawai untuk 

berbagi informasi melewati batas-batas 

fungsional dengan individu yang tidak 

menduduki posisi atasan maupun bawahan 

mereka. Mereka tidak memiliki otoritas lini 

untuk mengarahkan orang-orang yang 

berkomunikasi dengan mereka dan terutama 

harus mempromosikan gagasan-gagasan 

mereka. Namun mereka memiliki mobilitas 



 

 

tinggi alam organisasi, mereka dapat 

mengunjungi bagian lain atau meninggalkan 

kantor mereka hanya untuk terlibat dalam 

komunikasi informal.   

5) Komunikasi informal, pribadi, atau selentingan  

Yaitu informasi yang mengalir secara 

informal bersama-sama. Bila pegawai 

berkomunikasi satu sama lainnya tanpa 

mengindahkan posisinya dalam organisasi, 

faktor-faktor yang mengarahkan aliran 

informasi lebih bersifat pribadi. Arah aliran 

informasi kurang stabil. Informasi mengalir ke 

atas, ke bawah, horisontal, dan melintasi 

saluran hanya dengan sedikit perhatian pada 

hubungan-hubungan posisional. Karena 

informasi informal/personal ini muncul dari 

interaksi di antara orang-orang, informasi ini 



 

 

tampaknya mengalir dengan arah yang tidak 

dapat diduga, dan jaringannya digolongkan 

sebagai selentingan.   

 

3. Kinerja Guru  

a. Konsep Kinerja Guru  

Kinerja atau atau prestasi kerja merupakan 

terjemahan dari kata performance dalam bahasa 

Inggris. Kinerja erat kaitannya dengan prestasi 

yang dicapai seseorang atau lembaga dalam 

melaksanakan tugasnya.
31

 Menurut Sulistyorini 

yang dikutip oleh Ondi dan Aris dalam bukunya 

yang berjudul Etika Profesi Guru, kinerja adalah 

tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok 

orang dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya serta kemampuan untuk 
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 Kompri, Manajemen Sekolah...., 162. 



 

 

mencapai tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan.
32

 Kinerja guru merupakan 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran di sekolah/madrasah dan 

bertaggungjawab atas peserta didik di bawah 

bimbingannya dengan meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik.
33

  

Dalam bukunya, Kompri mengutip 

pengertian kinerja guru menurut 

Suprihatiningrum yaitu kinerja guru (teacher 

performance) berkaitan dengan kompetensi guru. 

Artinya, untuk memiliki kinerja yang baik harus 

didukung dengan kompetensi yang baik. Tanpa 

memiliki kompetensi yang baik, seorang guru 

tidak mungkin dapat memiliki kinerja yang baik. 

Sebaliknya, seorang guru yang memiliki 
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 Supardi, Kinerja Guru, 54.  



 

 

kompetensi yang baik belum tentu memiliki 

kinerja yang baik.
34

  

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa 

guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan 

melalui proses pembelajaran terhadap peserta 

didik. Karena lulusan yang berkualitas akan 

mempengaruhi mutu sekolah  khususnya dan 

pendidikan umumnya.  

 

 

 

b. Indikator Kinerja Guru  

Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja 

yang diperlihatkan seseorang dalam memperoleh 

hasil kerja yang optimal. Dari sini, Sedarmayanti 
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menunjukkan ciri-ciri atau indikator kinerja, 

yaitu:
35

  

1) Kualitas hasil kerja  

2) Ketepatan waktu 

3) Inisiatif 

4) Kecakapan 

5) Dan komunikasi yang baik  

Untuk lebih memahami indikator-indikator 

tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut:
36

  

1) Kualitas Kerja (Quality of work) adalah 

kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuaian dan kesiapannya yang tinggi 

pada gilirannya akan melahirkan penghargaan 

dan kemajuan serta perkembangan organisasi 

melalui peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

berkembang pesat.  

2) Ketetapan Waktu (Pomptnees) yaitu berkaitan 

dengan sesuai atau tidaknya waktu 

penyelesaian pekerjaan dengan target waktu 

yang direncanakan. Setiap pekerjaan 

diusahakan untuk selesai sesuai dengan 

rencana agar tidak mengganggu pada 

pekerjaan yang lain.  

3) Inisiatif (Initiative) yaitu mempunyai 

kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan tanggung 

jawab. Bawahan atau pegawai dapat 

melaksanakan tugas tanpa harus bergantung 

terus menerus kepada atasan.  

4) Kemampuan (Capability) yaitu diantara 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 



 

 

seseorang, ternyata yang dapat diintervensi 

atau diterapi melalui pendidikan dan latihan 

adalah faktor kemampuan yang dapat 

dikembangkan.  

5) Komunikasi (Communication) merupakan 

interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada 

bawahan untuk mengemukakan saran dan 

pendapatnya dalam  memecahkan masalah 

yang dihadapi. Komunikasi akan menimbulkan 

kerjasama yang lebih baik dan akan terjadi 

hubungan-hubungan yang semakin harmonis 

diantara para pegawai dan para atasan, yang 

juga dapat menimbulkan perasaan senasib 

sepenanggungan. 

Sedangkan dalam bukunya Supardi yang 

dikutip dari The National Council For 

Acreditation Of Teacher Education, yang dapat 



 

 

dijadikan indikator standar kinerja guru 

diantaranya:
37

  

1) Knowledge, skills, and dispositions 

(pengetahuan, kemampuan, dan disposisi) 

2) Assesment system and unit evaluation (sistem 

penilaian dan evaluasi unit) 

3) Field experience and clinical practice 

(pengalaman lapangan dan praktik klinis) 

4) Diversity (perbedaan atau keanekaragaman) 

5) Faculty qualification, performance, and 

development (kualifikasi fakultas, kinerja, dan 

pengembangan) 

6) Unit governance and resources (tata kelola 

unit dan sumber daya) 
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Guru  

Kinerja menunjukkan suatu penampilan 

kerja seseorang dalam menjalankan peran dan 

fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu 

termasuk dalam organisasi. Keberadaan guru 

dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari 

pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal 

yang membawa dampak pada perubahan kinerja 

guru.  

Gibson memberikan  gambaran secara 

komprehensif tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja, yaitu:
38

  

1) Variabel individu, meliputi kemampuan, 

keterampilan, mental fisik, latar belakang 

                                                           
38 Uhar Suharsaputra, Administrasi....., 169-170. 



 

 

keluarga, tingkat sosial, pengalaman, dan 

demografi.  

2) Variabel organisasi, meliputi sumber daya, 

kepemimpinann, imbalan, struktur desain 

pekerjaan.  

3) Variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar dan motivasi.   

Menurut Ondi dan Aris dalam bukunya 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru antara lain:
39

  

 

1) Kepribadian dan dedikasi  

Menurut Zakiah Darajat, kepribadian yang 

sesungguhnya adalah abstrak, sukar dilihat 

atau diketahui secara nyata, yang dapat 

diketahui adalah penampilan atau bekasnya 
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dalam segala segi dan aspek kehidupan, 

misalnya dalam tindakannya, ucapan, caranya 

bergaul, berpakaian dan dalam menghadapi 

setiap persoalan atau masalah, baik yang 

ringan maupun yang berat. Semakin baik 

kepribadian guru, semakin baik dedikasinya 

dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai guru, ini berarti 

tercermin dedikasi yang tinggi dari guru dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

pendidik.  

 

2) Pengembangan profesi  

Pengembangan profesi guru merupakan 

hal penting untuk diperhatikan guna 

mengantisipasi perubahan dan beratnya 

tuntutan terhadap profesi guru. Pengembangan 



 

 

profesionalisme guru menekankan kepada 

penguasaan ilmu pengetahuan atau 

kemampuan manajemen beserta strategi 

penerapannya. Maister mengemukakan bahwa 

profesionalisme bukan sekedar memiliki 

pengetahuan, teknologi dan manajemen tetapi 

memiliki keterampilan tinggi, memiliki 

tingkah laku yang dipersyaratkan.  

3) Kemampuan mengajar 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan 

baik, guru memerlukan kemampuan. Cooper 

mengemukakan bahwa guru harus memiliki 

kemampuan merencanakan pengajaran, 

menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan 

bahan pelajaran, memberikan pertanyaan 

kepada siswa, mengajarkan konsep, 



 

 

berkomunikasi dengan siswa, mengamati 

kelas, dan mengevaluasi hasil belajar. 

4) Komunikasi 

Komunikasi yang efektif adalah penting 

bagi semua organisasi, oleh karena itu para 

pemimpin organisasi dan para 

komunikatordalam organisasi perlu memahami 

dan menyempurnakan kemampuan komunikasi 

mereka. Hubungan dan komunikasi yang 

dikembangkan guru terutama dalam proses 

pembelajaran dan pada interaksi lain di sekolah 

memberi peluang terciptanya situasi yang 

kondusif untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas.  

5) Hubungan dengan masyarakat  

Hubungan sekolah dengan masyarakat 

adalah suatu proses komunikasi antara sekolah 



 

 

dengan masyarakat untuk meningkatkan 

pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta 

kegiatan pendidikan serta mendorong minat 

dan kerja sama untuk masyarakat dalam 

peningkatan dan pengembangan sekolah. 

hubungan sekolah dengan masyarakat ini 

sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan 

mengembangkan saluran informasi dua arah 

yang efisien serta saling pengertian antara 

sekolah, personalia sekolah dengan 

masyarakat.  

 

6) Kedisiplinan  

Menurut The Liang Gie, disiplin adalah 

suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang 

tergabung dlam suatu organisasi tunduk pada 

peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa 



 

 

senang. Kedisiplinan sangat perlu dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai 

pengajar, pendidik dan pembimbing siswa. 

Disiplin yang tinggi akan mampu membangun 

kinerja yang profesional sebab dengan 

pemahaman disiplin yang baik, guru mampu 

mencermati aturan-aturan dan langkah strategis 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar.  

7) Kesejahteraan  

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu 

yang berperngaruh terhadap kinerja guru di 

dalam meningkatkan kualitasnya sebab 

semakin sejahteranya seseorang, makin tinggi 

kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

memaksimalkan kinerja guru, langkah strategis 

yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan 



 

 

kesejahteraan yang layaksesuai volume kerja 

guru, selain itu memberikan insentif 

pendukung sebagai jaminan bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup guru dan keluarganya.  

8) Iklim kerja  

Iklim kerja adalah hubungan timbal balik 

antara faktor-faktor pribadi, sosial dan budaya 

yang memengaruhi sikap individu dan 

kelompok dalam lingkungan sekolah yang 

tercermin dari suasana hubungan kerja yang 

harmonis dan kondusif antara Kepala Sekolah 

dengan guru, antara guru dengan guru yang 

lain, antara guru dengan pegawai sekolah dan 

keseluruhan komponen itu harus menciptakan 

hubungan dengan peserta didik sehingga 

tujuan pendidikan dan pengajaran tercapai. 

Terbentuknya iklim yang kondusif pada tempat 



 

 

kerja dapat menjadi faktor penunjang bagi 

peningkatan kinerja sebab kenyamanan dalam 

bekerja membuat guru berpikir dengan tenang 

dan terkonsentrasi hanya pada tugas yang 

sedang dilaksanakan.  

Kinerja sebagai gambaran tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi. Oleh karena itu, jika ingin tercapai 

tujuan yang telah ditentukan maka perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja tersebut.  

4. Kontribusi Iklim Sekolah terhadap Kinerja 

Guru 

Iklim kerja di sekolah pada dasarnya 

merupakan suasana yang dirasakan baik oleh 

kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan 



 

 

maupun peserta didik baik yang bersifat 

menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan. Iklim kerja  di sekolah 

dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, kadar 

kepercayaan, komunikasi timbal balik, perasaan 

melakukan pekerjaan yang bermanfaat, 

tanggungjawab dan insentif yang adil. Di samping 

hal-hal di atas, bila dirinci faktor-faktor yang 

dapat menentukan terbentuknya iklim kerja di 

sekolah meliputi: ekologi yaitu hal yang berkaitan 

dengan ukuran dan keadaan gedung untuk 

kemudahan sekolah; miliu yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan gaji, motivasi, kepuasan kerja 

guru untuk perilaku guru maupun peserta didik; 

sistem sosial yaitu berkaitan dengan pengelolaan 

kelas dan pola komunikasi sekolah; dan budaya 



 

 

yaitu hal yang berkaitan dengan norma-norma 

sekolah.
40

  

Apabila iklim di sekolah menyenangkan 

maka akan merangsang guru memiliki 

tanggungjawab dan melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan baik dan senang hati. 

Keinginan untuk menguasai materi pelajaran, 

berusaha memecahkan masalah-masalah yang 

muncul akan memberikan dorongan agar guru 

bisa berhasil dalam proses pembelajaran. Guru 

juga mampu menempatkan diri dalam pergaulan 

antar warga sekolah, mendorong ian memenuhi 

tuntutan dan tanggung jawab dilakukan dengan 

kesadaran yang tinggi. Dengan disiplin diri yang 
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tinggi, guru turut meegakkan citra sekolah dan 

sebagai lembaga pendidikan.
41

  

Antara iklim kerja di sekolah dengan faktor-

faktor yang ada di dalamnya ditemukan hubungan 

positif dan paralel dengan efektivitas sekolah. 

efektivitas suatu sekolah dalam praktiknya dapat 

dilihat dari beberapa aspek yang meliputi iklim 

kerja, penguatan kemampuan dasar peserta didik, 

terpenuhinya harapan guru, administrasi 

kepemimpinan dan sistem umpan balik dalam 

penilaian kemajuan akademik. Hal ini 

menegaskan bahwa iklim kerja di sekolah 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan 

kepuasan kerja para guru. Berdasarkan uraian di 
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atas diduga terdapat kontribusi positif iklim kerja 

terhadap peningkatan kinerja guru.
42

  

5. Kontribusi Komunikasi Organisasi terhadap 

Kinerja Guru 

Komunikasi yang efektif adalah penting 

bagi semua organisasi, oleh karena itu para 

pemimpin organisasi dan para komunikator dalam 

organisasi perlu memahami dan menyempurnakan 

kemampuan komunikasi mereka. Guru dalam 

proses pelaksanaan tugasnya perlu 

memperhatikan hubungan dan komunikasi baik 

antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan 

guru, guru dengan siswa, guru dengan personalia 

lainnya di sekolah. Hubungan dan komunikasi 

yang baik membawa konsekuensi terjalinnya 

interaksi seluruh komponen yang ada dalam 
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sistem sekolah. Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru akan berhasil jika ada hubungan 

dan komunikasi yang baik dengan siswa sebagai 

komponen yang diajar. Kinerja guru akan 

meningkat seiring adanya kondisi hubungan dan 

komunikasi yang sehat di antara komponen 

sekolah sebab dengan pola hubungan dan 

komunikasi yang lancar dan baik mendorong 

pribadi seseorang untuk melakukan tugas dengan 

baik.
43

  

Terbinanya hubungan dan komunikasi di 

dalam lingkungan sekolah memungkinkan  guru 

dapat mengembangkan kreativitasnya sebab ada 

jalan terjadinya interaksi dan ada respon balik dari 

komponen lain di sekolah atas kreativitas dan 

inovasi tersebut. Hal ini menjadi motor penggerak 

                                                           
43

 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi....., 33-35. 



 

 

bagi guru untuk terus meningkatkan daya inovasi 

dan kreativitasnya yang bukan saja inovasi dalam 

tugas utamanya tetapi bisa saja muncul inovasi 

dalam tugas lain yang diamanatkan sekolah. Ini 

berarti bahwa pembinaan hubungan dan 

komunikasi yang baik di antara komponen dalam 

sekolah menjadi suatu keharusan dalam 

menunjang peningkatan kinerja. Untuk itu, 

semakin baik pembinaan hubungan dan 

komunikasi dibina maka respon yang muncul 

semakin baik pula yang pada gilirannya 

mendorong peningkatan kinerja.
44
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6. Kontribusi Iklim Sekolah dan Komunikasi 

Organisasi Secara Simultan terhadap Kinerja 

Guru  

Iklim organisasi merupakan gambaran 

kolektif yang bersifat umum terhadap suasana 

kerja organisasi yang membentuk harapan dan 

perasaan seluruh karyawan sehingga kinerja 

organisasi meningkat.
45

 Sama halnya di sekolah, 

iklim sekolah akan mempengaruhi harapan dan 

perasaan guru sehingga akan berdampak pada 

kinerjanya. Dalam menciptakan iklim organisasi 

maupun sekolah diperlukan hubungan sosial yang 

harmonis antara sesama pekerja. Hubungan sosial 

mencakup komunikasi baik vertikal maupun 

horisontal, kerjasama antara para pekerja, 

supervisi, dukungan dari bawahan, dan kejelasan 
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tugas yang diemban oleh masing-masing 

pekerja.
46

  

Iklim sekolah merupakan elemen yang 

mempengaruhi kinerja guru dari sisi eksternal. 

Dengan iklim yang mendukung dan nyaman 

diyakini dapat mempengaruhi kinerja guru di 

lingkungan institusi pendidikan tersebut.
47

 

Kemudian komunikasi organisasi merupakan 

elemen yang mempengaruhi kinerja guru dari sisi 

keterampilan. Komunikasi digunakan untuk 

memahami dan menukarkan pesan verbal, 

maupun nonverbal antara pengirim dengan 

penerima informasi untuk mengubah tingkah 

laku. Hubungan dan komunikasi yang 

dikembangkan guru terutama dalam proses 
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pembelajaran dan pada interaksi lain di sekolah 

memberi peluang terciptanya situasi yang 

kondusif untuk memperlancar pelaksanaan tugas.  

Kinerja guru merupakan proses komunikasi 

yang berlangsung terus menerus, yang 

dilaksanakan kemitraan, antara seorang guru 

dengan siswa. Dengan terjalinnya komunikasi 

yang baik antara kepala sekolah dengan guru, dan 

guru dengan siswa dalam proses pembelajaran 

dapat lebih mempercepat pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan oleh guru, dan 

ini merupakan suatu sistem kinerja yang memberi 

nilai tambah bagi sekolah dalam rangka 

meningkatkan kualitas siswa dalam belajar.
48
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 Kompri, Manajemen Sekolah...., 163.  



 

 

C. Kerangka Berpikir  

Dari teori Litwin dan Stringer mengemukakan 

bahwa iklim mempengaruhi kinerja guru dan teori R. 

Wayne Pace dan Don F. Faules mengatakan bahwa 

komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

guru.  

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Jika iklim sekolah baik, maka kinerja guru di SMPN 

4 Ponorogo juga baik. 

2. Jika iklim sekolah buruk, maka kinerja guru di 

SMPN 4 Ponorogo baik. 

3. Jika iklim sekolah baik, maka kinerja guru di SMPN 

4 Ponorogo buruk.  

4. Jika iklim sekolah buruk, maka kinerja guru di 

SMPN 4 Ponorogo buruk. 



 

 

5. Jika komunikasi organisasi baik, maka kinerja guru 

di SMPN 4 Ponorogo juga tinggi. 

6. Jika komunikasi organisasi buruk, maka kinerja guru 

di SMPN 4 Ponorogo rendah. 

7. Jika komunikasi organisasi baik, maka kinerja guru 

di SMPN 4 Ponorogo rendah 

8. Jika komunikasi organisasi buruk, maka kinerja guru 

di SMPN 4 Ponorogo tinggi.  

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hypo = kurang dari, 

dan thesis = pendapat. Hipotesis merupakan suatu 

kesimpulan atau pendapat yang masih kurang karena 

masih harus dibuktikan.
49

 Hipotesis merupakan 

rumusan sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah 
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 Tukiran Taniterdja & Hidayati Mustafidah, Penelitian 

Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), 24. 



 

 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum dinyatakan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari 

pengumpulan data.
50

 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang 

bersifat sementara dan perlu dibuktikan dengan 

penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan 

Hipotesis Nihil (H0) dan Hipotesis alternatif (Ha) 

sebagai berikut:  

Ha: Ada pengaruh yang signifikan dari iklim sekolah 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo. 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari iklim 

sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), 96. 



 

 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan dari komunikasi 

organisasi terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo. 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

komunikasi organisasi terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo. 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah 

dan komunikasi organisasi terhadap kinerja guru di 

SMP Negeri 4 Ponorogo. 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara iklim 

sekolah dan komunikasi organisasi terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif, di mana dalam penelitian ini banyak 

menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan 

data, penafsiran data serta penyajian dari hasil 

penelitian pun diwujudkan dalam angka. Penelitian ini 

merupakan penelitian Ex-Post facto, dimana menurut 

Suharsimi yang dimaksud penelitian Ex-Post facto 

adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang terjadi dan kemudian menunut 

kebelakang melalui data tersebut untuk menentukan 

faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-

sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti. 

Penelitian ini juga merupakan penelitian kausal 



 

 

komparatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab-

akibat dengan cara tertentu berdasar pengamatan 

terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali 

faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui 

pengumpulan data.1 

Variabel dalam penelitian ini yaitu:  

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel 

yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). 

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah 

iklim sekolah (X1) dan komunikasi organisasi (X2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas.
2
 Dalam penelitian ini, 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 10.  
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu....., 61. 



 

 

variabel dependennya adalah kinerja guru SMP 

Negeri 4 Ponorogo.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/ subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.3 Populasi juga diartikan sebagai objek 

penelitian baik terdiri dari benda nyata, abstrak, 

peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber 

data dan memiliki karakter tertentu dan sama.4 

Pengertian lain menyebutkan, populasi merujuk pada 

sekumpulan orang atau objek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang 

                                                           
3
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), 117. 
4
 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2006), 47. 



 

 

membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. 

Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan 

dengan jelas sebelum penelitian dilakukan.
5
 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo yang berjumlah 47 

orang.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari 

keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap 

mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil 

dengan menggunakan teknik tertentu. Sampel juga 

berarti sebagian dari populasi, atau kelompok kecil 

yang diamati.6 Sedangkan yang dimaksud dengan 

teknik sampling adalah cara pemilihan sampel.
7
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 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan 

Kuantitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 161. 
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 Tukiran Taniterdja & Hidayati Mustafidah, Penelitian 

Kuantitatif, 34. 
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Dalam bukunya Suharsimi Arikunto 

bahwasanya apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 

20%-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya 

dari: a) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, 

tenaga, dan dana, b) Sempit luasnya pengamatan dari 

setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak 

sedikit data, c) Besar resiko yang ditanggung 

peneliti.
8
 Dalam penelitian ini penulis menetapkan 

sampel penelitian adalah semua guru SMP Negeri 4 

Ponorogo yang hanya berjumlah 47 orang atau 

kurang dari 100 orang. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu....., 134. 



 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah 

sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik 

kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.
9
 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Data tentang iklim sekolah di SMP Negeri 4 

Ponorogo 

2. Data tentang komunikasi organisasi di SMP Negeri 4 

Ponorogo 

3. Data tentang kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo 

Adapun kisi-kisi pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Angket Iklim Sekolah 

Sub 

variabel 

Indikator-indikator Sebelum 

Uji Coba 

Setelah 

Uji 

coba 

Ekologi/fisik 
1. Kebersihan  

2. Keselamatan  

3. Penggunaan 

sumber daya 

secara hemat dan 

efisien 

4. Kenyamanan 

5. Keindahan 

1, 2, 3 

4, 5 

6, 7, 8 

 

9, 10, 11 

12, 13 

2 

4 

6, 7 

 

9, 10 

12 

Miliu/sosial 
1. Saling 

menghormati 

2. Rasa 

tanggungjawab  

3. Kerja sama  

4. Kebersamaan  

5. Kebanggaan  

6. Kesetiaan 

7. Kemesraan 

8. Kegembiraan 

14, 15, 

16 

17, 18, 

19 

20, 21 

22, 23 

24, 25 

26, 27 

28, 29 

14 

18 

21 

22 

25 

27 

29 

30 



 

 

9. Keadilan 30, 31 

32, 33, 

34 

33 

Sistem sosial 

dalam 

organisasi 

1. Struktur 

administrasi  

2. Pengambilan 

keputusan  

3. Pola komunikasi 

35, 36, 

37 

38, 39 

40, 41 

35 

39 

41 

Budaya 

Sekolah 
1. Nilai 

2. Sistem 

kepercayaan  

3. Norma dan cara 

berpikir  

4. Budaya ilmu 

42, 43, 

44 

45, 46 

47, 48 

49, 50, 

51 

43 

45 

48 

49 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Angket Komunikasi Organisasi 

Sub 

variabel 

Indikator-

indikator 

Sebelu

m Uji 

Coba 

Setelah 

Uji Coba 

Komunikas

i ke atas 
1. Bawahan mudah 

melakukan 

hubungan 

komunikasi 

1, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

1,5,6,7 

 



 

 

dengan atasan 

2. Setiap kendala 

pekerjaan yang 

terjadi bawahan 

mengkomunika

sikan kepada 

atasan 

2, 3 2 

Komunikas

i ke bawah 
1. Atasan 

mengkomunikasi

kan informasi 

mengenai tugas 

kebijakan-

kebijakan  terkait 

organisasi 

2. Atasan 

mengkomunikasi

kan hasil kinerja 

ke bawahannya 

9, 10, 11 

 

 

12, 13 

10 

 

 

13 

Komunikas

i horisontal 
1. Bawahan 

percaya dengan 

rekan kerja 

dalam 

mengerjakan 

pekerjaan  

2. Dengan rekan 

kerja, koordinasi 

dan kerja sama 

terhadap 

pekerjaan dapat 

dengan mudah 

14, 15 

 

16, 17, 

18, 19 

15 

 

16,19 



 

 

terbentuk 

Komunikas

i lintas 

saluran 

1. Perbedaan devisi 

dan jabatan tidak 

menjadi 

penghalang 

dalam 

memperoleh 

informasi 

20, 21, 

22, 23, 

24, 25 

21,22,23,2

4 

Komunikas

i informal 

atau 

pribadi 

1. Karyawan 

mempercayai 

informasi yang 

diberikan secara 

pribadi 

kepadanya 

26, 27, 

28, 29, 

30, 31, 

32 

28,29,30 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Angket Kinerja Guru 

Sub 

variabel 

Indikator-

indikator 

Sebelum 

Uji Coba 

Setelah 

Uji 

Coba 

Kemampuan 
1. Penguasaan 

materi  

2. Penguasaan 

metode 

pengajaran 

1, 2, 3 

4, 5, 6 

2,3 

4,6 

Inisiatif 
1. Berpikir positif 

7, 8, 9 7 



 

 

yang lebih baik  

2. Mewujudkan 

kreatifitas  

3. Pencapaian 

prestasi 

10, 11, 

12 

13, 14, 

15 

11 

13,15 

Ketepatan 

waktu 
1. Pemanfaatan 

waktu 

kedatangan  

2. Pemanfaatan 

waktu pulang 

16, 17 

18, 19, 

20 

17 

19,20 

Kualitas 

hasil kerja 
1. Kepuasan peserta 

didik 

2. Pemahaman 

peserta didik 

3. Prestasi peserta 

didik 

21, 22, 

23 

24, 25, 

26 

27, 28 

22 

24,25 

27 

Komunikasi 
1. Mutu 

penyampaian 

materi  

2. Penguasaan 

keadaan kelas 

29, 30 

31, 32, 

33, 34 

30 

32 

 

 



 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode/teknik sebagai berikut:  

1. Angket/ Kuisioner  

Menurut Burhan Bungin, metode angket 

merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk 

diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim 

kembali atau dikembalikan ke petugas atau ke 

peneliti.10 

Dalam penelian ini penulis menyebarkan 

angket kepada para guru yang terpilih menjadi 

sampel penulisan terkait dengan iklim sekolah, 

komunikasi organisasi dan kinerja guru.  
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 Berhan Buangin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: 

Kencana, 2005), 123. 



 

 

Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena 

sosial.11 Dengan menggunakan skala likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel 

kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi 

indikator-indikator yang dapat diukur.
12

 Jawaban 

dalam setiap indikator/instrumen mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, jawaban dapat diberi 

skor sebagai berikut:13  
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 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 169.  
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 Riduwan, Skala Pengukuran....., 12. 
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 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 94. 



 

 

Tabel 3.4 

Skor Pernyataan Angket 

Skor 

Pernyataan 

Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.
14

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

ini untuk memperoleh data yang berupa data guru 

yang menjadi objek penelitian, visi, misi, keadaan 
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 Riduwan, Skala Pengukuran....., 31.  



 

 

guru dan sejarah berdirinya sekolah SMP Negeri 4 

Ponorogo.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam data adalah pengelompokan data 

berdasarkan variable dan data responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari 

analisis data adalah menyusun dan menginterpretasikan 

data (kuantitatif) yang sudah dieroleh.15
  

Karena dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan 

statistic. Adapun analisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  
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 Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah, Metode 

Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Grafindo Persada, 

2013), 170. 



 

 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.
16

 Kriteria uji 

validitas adalah: 17  

1) Apabila  > maka kuesioner 

tersebut valid 

2) Apabila  <  maka kuesioner 

tersebut tidak valid  
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 Sugiyono, Metode Penelitian…, 267. 
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 Retno Widyaningrum, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2011), 107.  



 

 

Rumus yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah dengan: 

 

Keterangan:  

rxy  = koefisien (korelasi antara x dan y) 

n  = jumlah subyek 

∑X  = jumlah seluruh nilai X 

∑Y  = jumlah seluruh nilai Y  

∑XY  = jumlah hasil perkalian antara nilai 

X dan nilai Y.  

Dengan cara yang sama, didapatkan 

koefisien korelasi untuk item  pertanyaan yang 

lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy  

dibandungkan dengan nilai . Apabila rxy  

lebih besar daripada , maka item pertanyaan 

dinyatakan valid.  



 

 

Hasil penelitian validitas item soal 

instrumen penelitian variabel iklim sekolah, 

komunikasi dan kinerja guru secara terperinci 

dapat dilihat pada lampiran 4, 5 dan 6. Kemudian 

dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:  

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Instrumen Iklim 

Sekolah 

No. 

Item r Hitung r Tabel Keterangan 

1 0.152 0.468 Invalid 

2 0.544 0.468 Valid 

3 -0.011 0.468 Invalid 

4 0.506 0.468 Valid 

5 0.336 0.468 Invalid 

6 0.615 0.468 Valid 

7 0.583 0.468 Valid 

8 -0.156 0.468 Invalid 

9 0.523 0.468 Valid 

10 0.605 0.468 Valid 

11 0.265 0.468 Invalid 

12 0.562 0.468 Valid 



 

 

13 0.08 0.468 Invalid 

14 0.531 0.468 Valid 

15 0.343 0.468 Invalid 

16 -0.148 0.468 Invalid 

17 0.101 0.468 Invalid 

18 0.626 0.468 Valid 

19 0.217 0.468 Invalid 

20 -0.037 0.468 Invalid 

21 0.521 0.468 Valid 

22 0.589 0.468 Valid 

23 0.254 0.468 Invalid 

24 0.119 0.468 Invalid 

25 0.617 0.468 Valid 

26 0.233 0.468 Invalid 

27 0.494 0.468 Valid 

28 -0.183 0.468 Invalid 

29 0.484 0.468 Valid 

30 0.483 0.468 Valid 

31 -0.162 0.468 Invalid 

32 0.142 0.468 Invalid 

33 0.471 0.468 Valid 

34 0.242 0.468 Invalid 

35 0.503 0.468 Valid 

36 -0.048 0.468 Invalid 

37 0.106 0.468 Invalid 

38 -0.085 0.468 Invalid 

39 0.534 0.468 Valid 

40 0.277 0.468 Invalid 

41 0.673 0.468 Valid 

42 -0.279 0.468 Invalid 



 

 

43 0.516 0.468 Valid 

44 0.179 0.468 Invalid 

45 0.508 0.468 Valid 

46 -0.122 0.468 Invalid 

47 0.204 0.468 Invalid 

48 0.481 0.468 Valid 

49 0.469 0.468 Valid 

50 0.115 0.468 Invalid 

51 0.511 0.468 Valid 

 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Instrumen 

Komunikasi Organisasi 

No. 

Item r Hitung r Tabel Keterangan 

1 0.783 0.468 Valid 

2 0.868 0.468 Valid 

3 0.297 0.468 Invalid 

4 0.187 0.468 Invalid 

5 0.652 0.468 Valid 

6 0.624 0.468 Valid 

7 0.714 0.468 Valid 

8 -0.108 0.468 Invalid 

9 0.285 0.468 Invalid 

10 0.546 0.468 Valid 

11 0.113 0.468 Invalid 

12 -0.24 0.468 Invalid 



 

 

13 0.557 0.468 Valid 

14 0.198 0.468 Invalid 

15 0.612 0.468 Valid 

16 0.556 0.468 Valid 

17 0.084 0.468 Invalid 

18 -0.004 0.468 Invalid 

19 0.489 0.468 Valid 

20 0.366 0.468 Invalid 

21 0.616 0.468 Valid 

22 0.638 0.468 Valid 

23 0.874 0.468 Valid 

24 0.867 0.468 Valid 

25 0.134 0.468 Invalid 

26 0.694 0.468 Valid 

27 0.35 0.468 Invalid 

28 0.663 0.468 Valid 

29 0.611 0.468 Valid 

30 0.643 0.468 Valid 

31 0.183 0.468 Invalid 

32 0.028 0.468 Invalid 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Instrumen 

Kinerja Guru 

No. 

Item r Hitung r Tabel Keterangan 

1 -0.125 0.468 Invalid 

2 0.652 0.468 Valid 

3 0.492 0.468 Valid 

4 0.527 0.468 Valid 

5 0.463 0.468 Invalid 

6 0.779 0.468 Valid 

7 0.641 0.468 Valid 

8 -0.36 0.468 Invalid 

9 0.058 0.468 Invalid 

10 0.086 0.468 Invalid 

11 0.557 0.468 Valid 

12 0.103 0.468 Invalid 

13 0.597 0.468 Valid 

14 0.11 0.468 Invalid 

15 0.47 0.468 Invalid 

16 0.144 0.468 Invalid 

17 0.742 0.468 Valid 

18 -0.05 0.468 Invalid 

19 0.473 0.468 Valid 

20 0.536 0.468 Valid 

21 -0.041 0.468 Invalid 

22 0.686 0.468 Valid 



 

 

23 0.06 0.468 Invalid 

24 0.626 0.468 Valid 

25 0.515 0.468 Valid 

26 0.259 0.468 Invalid 

27 0.495 0.468 Valid 

28 -0.215 0.468 Invalid 

29 0.125 0.468 Invalid 

30 0.49 0.468 Valid 

31 0.077 0.468 Invalid 

32 0.489 0.468 Valid 

33 -0.015 0.468 Invalid 

34 0.146 0.468 Invalid 

 

Pada uji validitas instrumen ini peneliti 

mengambil sampel sebanyak 20 responden. Dari 

hasil perhitungan validitas item instrumen 

terdapat 51 item soal variabel iklim sekolah, 

ternyata terdapat 24 item soal yang dinyatakan 

valid yaitu item nomer 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 

21, 22, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 48, 

49, 51. Adapun untuk mengetahui skor jawaban 



 

 

angket untuk uji validitas iklim sekolah dapat 

dilihat di lampiran 4.
18

 

Untuk variabel komunikasi organisasi dari 

jumlah 32 item soal, ada 18 item soal yang valid 

yaitu item nomer 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 

21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30. Kemudian untuk 

mengetahui skor jawaban angket uji validitas 

variabel komunikasi organisasi dapat dilihat di 

lampiran 5.
19

 

Untuk variabel kinerja guru, dari jumlah 34 

item soal terdapat 16 item soal yang dinyatakan 

valid yaitu item nomer 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 

20, 22, 24, 25, 27, 30, 32. Kemudian untuk 

mengetahui skor jawaban angket uji validitas 

variabel kinerja guru dapat dilihat di lampiran 6.
20
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 Lampiran 4  
19

 Lampiran 5 
20

 Lampiran 6 



 

 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.21 

Ini berarti semakin reliabel suatu tes memiliki 

persyaratan maka semakin yakin kita dapat 

menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes 

mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes 

kembali.22 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan 

apakah instrumen, dalam hal ini kuisioner, dapat 

digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh 

responden yang sama. Uji reliabilitas untuk 
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 Retno Widyaningrum, Statistika,  154. 
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 Sukardi, Metode Penelitian....., 85. 



 

 

alternatif jawaban lebih dari dua menggunakan uji 

cronbach's alpha, yang nilainya akan 

dibandingkan dengan nilai koefisien reliabilitas 

minimal yang dapat diterima. Reliabilitas kurang 

dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat 

diterima, dan lebih dari 0.8 adalah baik. Jika nilai 

nilai cronbach's alpha > 0.6, maka instrumen 

penelitian reliabel. Jika nilai cronbach's alpha < 

0.6, maka instrumen penelitian tidak reliabel. Uji 

reliabilitas dimaksudkan untuk memperoleh 

keterandalan, sehingga instrumen tersebut dapat 

dipercaya atau handal. Uji reliabilitas ini 

menggunakan rumus koefisien Alpha cronbach, 

sebagai berikut: 
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Uji reliabilitas item dilakukan dengan 

menggunakan SPSS akan dilihat dari cronbach's 

alpha untuk reliabilitas keseluruhan item dalam 

satu variabel. Adapun hasil pengujian reliabilitas 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Variabel Iklim Sekolah (X₁) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.801 51 

 

Berdasarkan pengujian Reliability Statistics 

di atas, nilai cronbach's alpha sebesar 0,801 yang 

berarti bahwa konstruk pernyataan yang 

merupakan dimensi variabel iklim sekolah (X₁) 

adalah reliabel, karena angka cronbach's alpha 

0,801 > dari 0,60. 

 



 

 

Tabel 3.9 

Uji Reliabilitas Variabel Komunikasi Organisasi 

(X₂) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.873 32 

 

Berdasarkan pengujian Reliability Statistics 

di atas, nilai cronbach's alpha sebesar 0,873 yang 

berarti bahwa konstruk pernyataan yang 

merupakan dimensi variabel komunikasi 

organisasi (X₂) adalah reliabel, karena angka 

cronbach's alpha 0,873 > dari 0,60. 

Tabel 3.10 

Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Guru (Y) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.745 34 

 



 

 

Berdasarkan pengujian Reliability Statistics 

di atas, nilai cronbach's alpha sebesar 0,745 yang 

berarti bahwa konstruk pernyataan yang 

merupakan dimensi variabel kinerja guru (Y) 

adalah reliabel, karena angka cronbach's alpha 

0,745 > dari 0,60.  

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah 

membuat grafik distribusi frekuensi data. 

Mengingat kesederhanaan tersebut, maka 

pengujian normalitas data sangat tergantung pada 

kemampuan dalam mencermati  Uji normalitas 

pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov, dengan membuat hipotesa:  

H₀ : Data berdistribusi normal  

Hₐ : Data tidak berdistribusi normal  



 

 

Dengan pengambilan keputusan sebagai 

berikut:  

Jika P (Probabilitas) > 0,05 maka hipotesis 

nol (H₀) diterima 

Jika P (Probabilitas) < 0,05 maka hipotesis 

nol (H₀) ditolak 

b. Uji Linearitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

dua variabel mempunyai hubungan yang linear 

atau tidak  secara signifikan. Kriteria dalam uji 

linearitas adalah dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier apabila 

signifikasi (linearity) kurang dari 0,05.
24

 Uji 

liieritas dilakukan dengan cara mencari model 

garis regresi dari variabel independen x terhadap 

variabel dependen y.  
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu, 239. 



 

 

Hipotesis: 

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi non linier 

Keputusan:  

Tolak H0 apabila P-value < α  

c. Uji Heterokedastisitas  

Dalam persamaan regresi berganda perlu 

juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari 

residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai 

varians yang sama disebut terjadi 

homoskedastisitas dan jika variansnya tidak 

sama/berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil 

output SPSS melalui scatterplot antara Z 

prediction (ZPRED) yang merupakan variabel 

bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai 



 

 

residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat 

(sumbu Y = Y prediksi – Y riil). 

Dasar analisis: 

a) Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot 

titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED 

dan SRESID menyebar dibawah maupun 

diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan 

tidak mempunyai pola yang teratur.  

b) Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot 

titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik 

menyempit, melebar maupun bergelombang-

gelombang.
25

 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan uji yang 

ditunjukkan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
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 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus, (Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2011), 125. 



 

 

(variabel independen) yang kuat/tinggi. Model uji 

regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinieritas.
26

 Alat statistik yang sering 

digunakan untuk menguji gangguan 

multikolinieritas adalah dengan variance inflation 

factor (VIF), korelasi pearson antara variabel-

variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues 

dan condition index (CI). Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan deteksi variance inflation factor 

(VIF) sebagai uji multikolinieritas. Cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance > 0,10 atau 

sama dengan VIF < 10.
27
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3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 1 dan 2 yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana 

untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang ada dalam model mempunyai pengaruh yang 

nyata secara serentak terhadap variabel dependen, 

yaitu pengaruh variabel iklim sekolah (X1) 

terhadap kinerja guru (Y) dan pengaruh 

komunikasi organisasi (X2) terhadap kinerja guru 

(Y). Peneliti menggunakan program SPSS versi 

19.0 for windows untuk mengolah data. Adapun 

langkah-langkah pengambilan keputusan output 

SPSS berdasarkan pendapat V. Wiratna Sujarweti 

adalah sebagai berikut: 



 

 

1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima 

dan jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak. 

2) Cara 2: jika t hitung < t tabel maka H0 

diterima, sebaliknya jika t hitung > t tabel 

maka H0 ditolak.
28

 

r : untuk menentukan koefisien korelasi 

R
2 

: untuk menentukan koefisien 

determinasi 

Dilakukan uji untuk pengujian signifikansi 

regresi sederhana, yaitu untuk melihat pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Nilai t hitung konstanta regresi, sedangkan t tabel 

dengan alfa adalah 0,05. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan 

regresi sederhana menunjukkan H0 ditolak maka 

artinya ada pengaruh antara variabel bebas 
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dengan variabel terikat sehingga perlu analisis 

lebih lanjut. Untuk mengetahui besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. 

Untuk mengetahui berapa presentase variabel 

terikat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu 

dengan cara mengalikan R Square dengan 100%. 

b. Analisis Regresi Linier Ganda 

Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 3 yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier ganda, untuk 

mengetahui pengaruh antara kedua variabel bebas 

yaitu  iklim sekolah (X1) dan komunikasi 

organisasi (X2) secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat yaitu kinerja guru (Y). Peneliti 

menggunakan SPSS versi 19.0 for windows untuk  

 



 

 

mengolah data adapun langkah-langkah 

pengambilan keputusan output SPSS berdasarkan 

pendapat V. Wiratna Sujarweni adalah sebagai 

berikut: 

1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima 

dan jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak. 

2) Cara 2: jika F hitung < F tabel maka H0 

diterima, sebaliknya jika F hitung > F 

tabel maka H0 ditolak.
29
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Singkat SMPN 4 Ponorogo  

Menurut saksi sejarah SMPN 4 Ponorogo 

berdiri pada tahun 1979. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan bapak Senu bahwa pada 

waktu itu, bulan April tahun 1979 ada 

peringatan hari ulang tahun sekolah yang 

pertama kalinya bersama pak Kusni, salah satu 

guru tertua di SMPN 4 Ponorogo. Jika dilihat 

dari tahun berdirinya, maka sekarang 

diperkirakan usia sekolah sudah mencapai 38 

tahun. 

SMPN 4 Ponorogo ini sejarah awalnya 

merupakan peralihan dari Sekolah Kerajinan 



 

 

Negeri (SKN) terus menjadi ST 2, akhirnya 

menjadi SMPN 4 Ponorogo. SKN merupakan 

singkatan dari Sekolah Kerajinan Negeri 

berbasis sekolah kejuruan yang hanya 

berlangsung selama 2 tahun. Terus lama-

kelamaan berubah menjadi ST 2. Setelah adanya 

renovasi, maka gedung itu sekarang telah 

berubah fungsi menjadi masjid SMPN 4 

Ponorogo dengan nama masjid Nurul Islam, 

dimana sebelum menjadi gedung ST 2 juga 

pernah menjadi SKN. 

Munculnya SKN dan ST 2 itu punya latar 

belakang yang saling berhubungan. Di masa-

masa itu kebanyakan orang lebih suka 

bersekolah di sekolah umum dari pada sekolah 

kejuruan. SKN pada waktu itu menjadi tempat 

penampungan peserta didik yang tidak lulus 



 

 

ujian masuk dari sekolah umum. Orang-orang 

yang masuk ke STN, ketika sudah lulus 

mayoritas lebih senang kerja. Maka pemerintah 

berinisiatif mendirikan Sekolah Kejuruan sejenis 

ST tadi dengan jangka waktu pendekhanya 2 

tahun. Maka dinamailah ST 2. Atau sekolah 

teknik 2. ST 2 merupakan sekolah yang sejajar 

dengan SMEP. SMEP adalah Sekolah 

Menengah Ekonomi Pertama yang sekarang 

berubah menjadi SMPN 3 Ponorogo, lalu ST 2 

sekarang menjadi SMPN 4 Ponorogo. 

Gedung SMPN 4 Ponorogo yang 

mendirikan pertama kali adalah Belanda. Lalu 

lama-kelamaan diakui menjadi milik 

pemerintah. Letak gedung SMPN 4 

Ponorogokala itu juga bergandengan dengan 

gedung SMEA YP, SMEA YP terletak disebelah 



 

 

barat SMPN 4 Ponorogo, yakni SMP dan SMEA 

salah satu bangunan kuno yang ada di kepatihan. 

Bapak Slamet Istadjib sebagai guru PAI 

yang sudah mengajar sejak tahun 2000 dan 

sekaligus asli orang Ponorogo menuturkan, 

beliau pernah mendengar dari bibinya kalau 

SMPN 4 Ponorogo dulu dikenal dengan sebutan 

sekolah pandel. Bapak Senu juga membenarkan 

statemen itu dengan alasan bahwa dulu sekolah 

SMPN 4 Ponorogo sering diajarkan cara 

membuat mur, membuat alat-alat pertukangan, 

membuat kusen kayu, perkakas dari kayu, dan 

perkakas dari besi. Maka sangat masuk akal 

kalau disebut sebagai sekolah paandel. 

Sedangkan kalau ST nya itu merupakan vilial 

(cabang) dari SMP. 



 

 

Tahun 1981 SMPN 4 Ponorogo masih 

dikepalai oleh pak Moesirin. Pak Moesirin 

berhentinya dari kepala sekolah karena ajal. 

Kemudian digantikan oleh pak Agus Soekarian 

yang berasal dari Madiun. Mengingat yang 

pertama kali dan paling lama menjadi kepala 

sekolah adalah pak Moesirin, maka dipastikan 

pembuka SKN, ST 2, dan SMPN 4 Ponorogo 

adalah pak Moesirin.  

Untuk keperluan manajerial SMPN 4 

Ponorogo terus mengembangkan diri mulai dari 

kepala sekolah yang sudah berganti yang ke 12 

kalinya, sekarang dipimpin oleh bapak Basuki S. 

Pd, M. Pd., demikian juga peningkatan kualitas 

guru terus dtingkatkan dan semua guru sekarang 

sudah menempuh S-1, bahkan yang menempuh 

pendidikan S-2 sudah mulai ada. 



 

 

Kalau ditelusuri dari silsilahnya, SMPN 4 

Ponorogo telah mengalami pergantian kepala 

sekolah sebanyak 12 kali, baik yang masih hidup 

maupun yang sudah meninggal dunia. 

Berdasarkan penelitian di SMPN 4 Ponorogo, 

diperoleh data tentang nama-nama kepala 

sekolah dari awal berdirinya sampai sekarang 

ini. Nama-nama itu adalah:  

a. Bapak Moesirin, kepala sekolah mulai tahun 

1979 s/d 1981 

b. Bapak Agoes Soekarlan, kepala sekolah 

mulai tahun 1981 s/d 1986 

c. Bapak Sabekti, BA., kepala sekolah mulai 

tahun 1988 s/d 1995 

d. Bapak Drs. Subagijo, kepala sekolah mulai 

tahun 1995 s/d 1997 



 

 

e. Bapak Drs. R. Hartijono Sumarwan, BSW., 

kepala sekolah mulai tahun 1997 s/d 1999 

f. Bapak Drs. Mardjuki, kepala sekolah mulai 

tahun 1999 s/d 2003 

g. Bapak Sukir S. Pd., kepala sekolah mulai 

tahun 2005 s/d 2008 

h. Bapak Hartono S. Pd., kepala sekolah mulai 

tahun 2009 s/d 2013 

i. Bapak H. Paseh, M. Pd., kepala sekolah 

mulai tahun 2014 s/d 2015 

j. Bapak Drs. Dwidjo Prayetno, kepala sekolah 

sementara di tahun 2015 

k. Bapak Suwito, S. Pd, M. Pd., kepala sekolah 

mulai tahun 2015 s/d 2018 pertengahan. 

l. Bapak Basuki, S. Pd, M. Pd., kepala sekolah 

mulai tahun 2018 bulan Juni 2018 s/d 

sekarang. 



 

 

2. Letak Geografis SMPN 4 Ponorogo  

SMPN 4 Ponorogo adalah salah satu 

lembaga pendidikan formal ponorogo yang 

berlokasi di jantung kota Ponorogo tepatnya 

Jalan Jendral Sudirman No. 92 Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur. Atau Alun-Alun Ponorogo 

ke timur kurang lebih 1,5 KM. Londisi 

lingkungan sekolah sebelah utara berbatasan 

dengan Jl. Jend. Sudirman Ponorogo, sebelah 

selatan berbatasan dengan rumah penduduk, 

sebelah timur berbatasan degan pertokoan, 

sebelah barat berbatasan dengan pertokoan. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SMPN 4 Ponorogo 

Visi, misi dan tujuan SMP Negeri 4 

Ponorogo antara lain sebagai berikut: 

 

 



 

 

a. Visi Sekolah  

Perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, informasi, dan komunikasi di 

Indonesia yang sangat cepat, serta mulai 

berubahnya kesadaran masyarakat dan 

orangtua terhadap pendidikan, maka SMPN 4 

Ponorogo menggambarkan profil sekolah 

yang diinginkan di masa mendatang yang 

diwujudkan dalam Visi sekolah berikut: 

Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berbudaya, 

Dan Peduli Lingkungan. 

b. Misi Sekolah  

1) Mengoptimalkan pengalaman ajaran 

agama dan nilai-nilai keagamaan. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

sehingga menghasilkan prestasi di bidang 

akademik. 



 

 

3) Meningkatkan Gain Score Achievement 

(GSA) Ujian Nasional. 

4) Mengoptimalkan kegiatan pengembangan 

diri sehingga meningkatkan prestasi 

nonakademik. 

5) Mengoptimalkan kepedulian warga 

sekolah terhadap kebersihan, keamanan, 

kekeluargaan, dan cinta lingkungan.  

c. Tujuan Sekolah  

1) Membiasakan berperilaku sopan, ramah, 

berbakti terhadap orang tua, guru, dan 

menghormati sesama peserta didik. 

2) Membekali peserta didik agar 

mengimplementasikan ajaran agama 

melalui sholat berjamaah, qiroatul qur’an, 

dan kuliah tujuh menit. 



 

 

3) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan menggunakan media ICT dan 

pendekatan nonkonvensional diantaranya 

CTL. 

4) Meningkatkan prestasi akademik dengan 

nilai di atas kriteria ketentuan minimal 

(KKM) yang telah ditentukan. 

5) Mengoptimalkan pelaksanaan program 

perbaikan dan pengayaan. 

6) Mengoptimalkan tambahan pelajaran 

untuk meningkatkan prestasi akademik. 

7) Memperoleh selisih NUN + 1,18 (dari 

79,82 menjadi 81,00). 

8) Memperoleh kejuaraan bidang olahraga 

tingkat kabupaten. 

9) Memperoleh kejuaraan bidang seni budaya 

tingkat kabupaten. 



 

 

10) Memperoleh kejuaraan olimpiade 

MIPA tingkat kabupaten. 

11) Mewujudkan sekolah yang bersih, 

asri rindang, dan sehat. 

12) Mewujudkan gerakan hijau dan 

rindang sekolahku. 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana suatu lembaga 

mutlak harus ada dan harus memenuhi 

kebutuhan pendidikan. Fasilitas berfungsi untuk 

kelangsungan kegiatan belajar mengajar sehigga 

siswa yang belajar bisa mendapat ilmu sesuai 

yang diharapkan oleh pihak lembaga ataupun 

siswa sendiri. Di bawah ini jumlah dan keadaan 

dari sarana prasarana yang dimiliki oleh SMPN 

4 Ponorogo:  

 



 

 

Tabel 4.1 

Daftar Sarana dan Prasarana SMP 

Negeri 4 Ponorogo 

 
No. Nama Sarana Dan 

Prasarana 

Jumlah Luas (m
2
) 

1 Komputer TU 3 - 

2 Printer TU 3 - 

3 Scaner 1 - 

4 Digital Camera 2 - 

5 Brankas 1 - 

6 Lemari  5 - 

7 Meja TU 5 - 

8. Kursi TU 10 - 

9 Meja Guru 30 - 

10 Kursi Guru 30 - 

11 Komputer/Laptop 35 - 

12 Printer  10  

13 LCD 6 - 

14 Lemari 20 - 

15 Tv / Audio 6 - 

16 Meja siswa 400 - 



 

 

17 Kursi siswa 790 - 

18 Ruang Kelas 24 1.944 

19 Laboratorium IPA 1 162 

20 Laboratorium 

Komputer 

1 81 

21 Ruang Perpustakaan 1 171 

22 Ruang keterampilan 1 54 

23 Ruang BP/BK 1 54 

24 Ruang kepala Sekolah 1 72 

25 Ruang Guru 1 108 

26 Ruang TU 1 54 

27 Ruang Ibadah 1 324 

28 Gudang 1 27 

29 Kamar Mandi Siswa 3 - 

30 Kamar Mandi Guru 2 - 

 

5. Data Pendidik dan Siswa SMPN 4 Ponorogo  

Guru dan siswa SMPN 4 Ponorogo 

sebagai berikut: 

 



 

 

a. Guru SMPN 4 Ponorogo  

Keadaan guru dan tenaga pengajar SMPN 4 

Ponorogo berjumlah 48 orang dengan 

Pegawai Tetap sebanyak 42 guru, dan Guru 

Tidak Tetap sebanyak 5 guru.  

b. Siswa SMPN 4 Ponorogo  

Keadaan siswa SMPN 4 Ponorogo pada 

tahun ajaran 2018/2019 secara keseluruhan 

mencapai 751 siswa. Yaitu kelas VII 

sebanyak 252 siswa, kelas VIII sebanyak 251 

siswa, dan kelas IX sebanyak 248 siswa.   

 

6. Struktur Organisasi SMPN 4 Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga 

sangat penting keberadaannya. Hal ini akan 

mempermudah pelaksanaan program yag telah 



 

 

direncanakan. Untuk mengetahui struktur 

organisasi di SMPN 4 Ponorogo.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

- - - - - - - - - - - -  : Garis koordinasi/ konsultasi 

______________ : Garis Komando  

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 4 

Kecamatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 



 

 

B. Deskripsi Data  

1. Deskripsi Data Iklim Sekolah SMP Negeri 4 

Ponorogo  

Deskripsi data tentang skor iklim sekolah 

SMP Negeri 4 Ponorogo diperoleh dari skor 

angket yang didistribusikan kepada responden. 

Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data 

angket yaitu dengan menggunakan skala likert 

dengan menggunakan kententuan pernyatan 

positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadkan objek 

penelitian adalah guru SMP Negeri 4 Ponorogo 

yang berjumlah 47 orang. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang adakah 

tingkat iklim sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo, 



 

 

maka peneliti menggunakan teknik perhitungan 

Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan 

kategori iklim sekolah baik, sedang, dan kurang 

baik. Selanjutnya hasil skor iklim sekolah SMP 

Negeri 4 Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Iklim Sekolah SMP 

Negeri 4 Ponorogo 

No.  Skor Iklim sekolah Frekuensi 

1 94 3 

2 93 3 

3 91 2 

4 89 5 

5 87 2 

6 84 1 

7 83 2 

8 82 1 

9 81 1 

10 80 1 

11 79 3 

12 77 2 

13 76 1 

14 75 4 



 

 

15 73 2 

16 70 1 

17 69 4 

18 66 1 

19 65 3 

20 64 2 

21 61 1 

22 55 1 

23 52 1 

  47 

  

Dari tabel di atas dapat diambil 

kesimpulan perolehan skor variabel iklim 

sekolah tertinggi bernilai 94 dengan frekuensi 3 

orang dan terendah 52 dengan frekuensi 1 orang. 

Skor hasil angket iklim sekolah dapat dilihat 

pada lampiran 10. 

Berdasarkan data di atas, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu 

iklim sekolah baik, sedang, dan kurang baik. 

Untuk menentukan tingkatan baik, sedang, 

ataupun kurang baik maka dikelompokkan 



 

 

dengan bantuan SPSS versi 19.0 for windows. 

Rumusnya sebagai berikut: 

a. Iklim sekolah baik       : X > Mean + SD 

b. Iklim sekolah sedang       : Mean – SD  X 

 Mean + SD 

c. Iklim sekolah kurang baik : X < Mean – SD  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel Iklim Sekolah 

                                                      Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

nilai iklim 

sekolah  

47 52 94 78.11 1.621 11.114 

Valid N 

(listwise) 

47 
     

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 



 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 78,11 pada nilai standart deviasi sebesar 

11,114 nilai terendah 52 dan nilai tertinggi 94.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Iklim sekolah baik       : X > 89,22 

b. Iklim sekolah sedang       : 67  X  89,22 

c. Iklim sekolah kurang baik : X < 67 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 

89,22 dikategorikan iklim sekolah SMP Negeri 

4 Ponorogo baik, skor antara 67 – 89,22 

dikategorikan iklim sekolah SMP Negeri 4 

Ponorogo sedang, dan skor kurang dari 67 

dikategorikan iklim sekolah SMP Negeri 4 

Ponorogo kurang baik. Dirinci pada tabel sebagi 

berikut:  

 

 



 

 

Tabel 4.4 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Iklim 

Sekolah 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 89,22 8 17,02% Baik 

2. 67 – 

89,22 

30 63,82% Sedang 

3. < 77,6 9 19,14% Kurang 

Baik 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa guru yang menilai iklim sekolah dengan 

kategori baik sebanyak 8 guru dengan presentase 

17,02%, kategori sedang sebanyak 30 guru 

dengan presentase 63,82%, dan kategori kurang 

baik sebanyak 9 guru dengan presentase 

19,14%. Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan iklim sekolah SMP Negeri 4 



 

 

Ponorogo dalam kategori sedang dengan 30 

responden. 

2. Deskripsi Data Komunikasi Organisasi SMP 

Negeri 4 Ponorogo  

Deskripsi data tentang skor komunikasi 

organisasi SMP Negeri 4 Ponorogo diperoleh 

dari skor angket yang didistribusikan kepada 

responden. Skor jawaban angket berupa angka-

angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

dipahami. Sistem penskoran dalam pengambilan 

data angket yaitu dengan menggunakan skala 

likert dengan menggunakan kententuan 

pernyatan positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadikan objek 

penelitian adalah guru SMP Negeri 4 Ponorogo 

yang berjumlah 47 orang. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang adakah 



 

 

tingkat komunikasi organisasi SMP Negeri 4 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk 

menentukan kategori komunikasi organisasi 

baik, sedang, dan kurang baik. Selanjutnya hasil 

skor komunikasi organisasi SMP Negeri 4 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.5 

Skor Jawaban Angket Komunikasi 

Organisasi SMP Negeri 4 Ponorogo 

No. Skor Komunikasi Organisasi Frekuensi 

1 88 1 

2 69 1 

3 68 1 

4 67 1 

5 66 1 

6 65 5 



 

 

7 64 2 

8 63 1 

9 62 5 

10 61 1 

11 60 1 

12 58 1 

13 57 1 

14 55 1 

15 54 1 

16 52 2 

17 51 3 

18 50 1 

19 49 2 

20 48 1 

21 47 4 

22 46 2 

23 45 5 



 

 

24 42 3 

  47 

  

Dari tabel di atas dapat diambil 

kesimpulan perolehan skor variabel komunikasi 

organisasi tertinggi bernilai 88 dengan frekuensi 

1 orang dan terendah 42 dengan frekuensi 3 

orang. Skor hasil angket komunikasi organisasi 

dapat dilihat pada lampiran 11. 

Berdasarkan data di atas, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu 

komunikasi organisasi baik, sedang, dan kurang 

baik. Untuk menentukan tingkatan baik, sedang, 

ataupun kurang baik maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 19.0 for windows. 

Rumusnya sebagai berikut: 



 

 

a. Komunikasi organisasi baik   : X > 

Mean + SD 

b. Komunikasi organisasi sedang  : Mean 

– SD  X  Mean + SD 

c. Komunikasi organisasi kurang baik  : X < 

Mean – SD  

 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Variabel Komunikasi 

Organisasi 

                                                           Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

nilai 

komunikasi 

organisasi 

47 42 88 55.60 1.424 9.764 

Valid N 

(listwise) 

47 
     

  Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 



 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 55,60 pada nilai standart deviasi sebesar 

9,764 nilai terendah 42 dan nilai tertinggi 88.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Komunikasi Organisasi baik   : X > 

65,36 

b. Komunikasi Organisasi sedang   : 45,83 

 X  65,36 

c. Komunikasi Organisasi kurang baik  : X < 

45,83 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 

65,36 dikategorikan Komunikasi organisasi 

SMP Negeri 4 Ponorogo baik, skor antara 45,83 

– 65,36 dikategorikan komunikasi organisasi 

SMP Negeri 4 Ponorogo sedang, dan skor 

kurang dari 45,83 dikategorikan komunikasi 



 

 

organisasi SMP Negeri 4 Ponorogo kurang baik. 

Dirinci pada tabel sebagi berikut:  

Tabel 4.7 

Presentase dan Kategorisasi Variabel 

Komunikasi Organisasi 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 

65,36 

5 10,63% Baik 

2. 45,83 

– 

65,36 

34 72,34% Sedang 

3. < 

45,83 

8 17,02% Kurang 

Baik 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa guru yang menilai komunikasi organisasi 

dengan kategori baik sebanyak 5 guru dengan 

presentase 10,63%, kategori sedang sebanyak 34 

guru dengan presentase 72,34%, dan kategori 



 

 

kurang baik sebanyak 8 guru dengan presentase 

17,02%. Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan komunikasi organisasi SMP Negeri 4 

Ponorogo dalam kategori sedang dengan 34 

responden. 

 

 

3. Deskripsi Data Kinerja Guru SMP Negeri 4 

Ponorogo  

Deskripsi data tentang skor kinerja guru 

SMP Negeri 4 Ponorogo diperoleh dari skor 

angket yang didistribusikan kepada responden. 

Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data 

angket yaitu dengan menggunakan skala likert 



 

 

dengan menggunakan kententuan pernyatan 

positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadikan objek 

penelitian adalah guru SMP Negeri 4 Ponorogo 

yang berjumlah 47 orang. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang adakah 

tingkat kinerja guru SMP Negeri 4 Ponorogo, 

maka peneliti menggunakan teknik perhitungan 

Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan 

kategori kinerja guru baik, sedang, dan kurang 

baik. Selanjutnya hasil skor kinerja guru SMP 

Negeri 4 Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.8 

Skor Jawaban Angket Kinerja Guru SMP 

Negeri 4 Ponorogo 

No. Skor Kinerja Guru Frekuensi 

1 62 1 

2 61 2 

3 60 5 

4 59 3 

5 58 2 

6 57 2 

7 56 1 

8 55 4 

9 54 3 

10 43 1 

11 51 1 

12 50 3 

13 47 4 



 

 

14 46 1 

15 45 3 

16 44 1 

17 43 3 

18 42 1 

19 41 1 

20 40 2 

21 39 1 

22 37 1 

23 35 1 

  47 

Dari tabel di atas dapat diambil 

kesimpulan perolehan skor variabel kinerja guru 

tertinggi bernilai 62 dengan frekuensi 1 orang 

dan terendah 35 dengan frekuensi 1 orang. Skor 

hasil angket kinerja guru dapat dilihat pada 

lampiran 12. 



 

 

Berdasarkan data di atas, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu 

kinerja guru baik, sedang, dan kurang baik. 

Untuk menentukan tingkatan baik, sedang, 

ataupun kurang baik maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 19.0 for windows. 

Rumusnya sebagai berikut: 

a. Kinerja guru baik   : X > Mean + 

SD 

b. Kinerja guru sedang   : Mean – SD  

X  Mean + SD 

c. Kinerja guru kurang baik  : X < Mean – 

SD  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Guru 

                                                             Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

nilai 

kinerja 

guru 

47 35 62 51.04 1.111 7.616 

Valid N 

(listwise) 

47 
     

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 51,04 pada nilai standart deviasi sebesar 

7,616 nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 62.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kinerja guru baik   : X > 58,65 

b. Kinerja guru sedang   : 43,42  X  

58,65 

c. Kinerja guru kurang baik  : X < 43,42 



 

 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 

58,65 dikategorikan Komunikasi organisasi 

SMP Negeri 4 Ponorogo baik, skor antara 43,42 

– 58,65 dikategorikan komunikasi organisasi 

SMP Negeri 4 Ponorogo sedang, dan skor 

kurang dari 43,42 dikategorikan komunikasi 

organisasi SMP Negeri 4 Ponorogo kurang baik. 

Dirinci pada tabel sebagi berikut:  

Tabel 4.10 

Presentase dan Kategorisasi Variabel 

Komunikasi Organisasi 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 58,65 11 23,4% Baik 

2. 43,42 – 

58,65 

26 55,31% Sedang 

3. < 43,42 10 21,27% Kurang 

Baik 

 



 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa guru yang memiliki kinerja dengan 

kategori baik sebanyak 11 guru dengan 

presentase 23,4%, kategori sedang sebanyak 26 

guru dengan presentase 55,31%, dan kategori 

kurang baik sebanyak 10 guru dengan presentase 

21,27%. Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan kinerja guru SMP Negeri 4 Ponorogo 

dalam kategori sedang dengan 26 responden. 

 

C. Analisis Data  

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah data dari variabel yang 

diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas 

peneliti ini dilakukan dengan rumus 



 

 

Kolmogorov-Smirnov yang menggunakan 

bantuan SPSS versi 19.0 for windows. Untuk 

lebih jelasnya, hasil dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.11 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
iklim 

sekolah 

komunikasi 

organisasi 

kinerja 

guru 

N 47 47 47 

Normal 

Parame

ters
a,b

 

Mean 78.11 55.60 50.94 

Std. 

Deviation 

11.114 9.764 7.820 

Most 

Extrem

e 

Differen

ces 

Absolute .113 .133 .142 

Positive .076 .133 .097 

Negative -.113 -.127 -.142 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

.775 .912 .972 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.585 .376 .301 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 



 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas 

dengan Kolmogorov Smirnov tersebut 

diperoleh jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu 

variabel iklim sekolah (X1) 0,585, variabel 

komunikasi organisasi (X2) 0,376, dan 

variabel kinerja guru (Y) 0,301. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 

0,05 artinya distribusi data normal. Namun 

jika probobilitas kurang dari 0,05 maka 

distribusi data tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

iklim sekolah (X1), variabel komunikasi 

organisasi (X2), dan variabel kinerja guru (Y) 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk 

mencari antara dua variabel mempunyai 



 

 

hubungan yang linier atau tidak. Kalau tidak 

linier maka analisis regresi tidak dapat 

dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 

16.0 for windows, dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada devation from linearty > 

0,05. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.12 

Uji Linieritas Iklim Sekolah terhadap Kinerja 

Guru 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

kinerja 

guru * 

iklim 

sekolah 

Between 

Groups 

(Combined

) 

1842.192 22 83.736 2.071 .043 

Linearity 411.585 1 411.585 10.17

7 

.004 

Deviation 

from 

Linearity 

1430.607 21 68.124 1.684 .109 

Within Groups 970.617 24 40.442   

Total 2812.809 46    

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

Berdasarkan uji linieritas di atas 

diperoleh nilai signifikansi  >  (0,109 > 

0,05) yang artinya terdapat hubungan linier 

secara signifikan antara variabel iklim 

sekolah dengan kinerja guru. 

 

 

 



 

 

Tabel 4.13 

Uji Linieritas Komunikasi Organisasi terhadap 

Kinerja Guru 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

kinerja guru 

* 

komunikasi 

organisasi 

Between 

Groups 

(Combined) 1105.175 23 48.051 .647 .848 

Linearity 335.404 1 335.404 4.518 .045 

Deviation 

from 

Linearity 

769.771 22 34.990 .471 .959 

Within Groups 1707.633 23 74.245   

Total 2812.809 46    

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Window 

Berdasarkan uji linieritas di atas 

diperoleh nilai signifikansi  >  (0,959 > 

0,05) yang artinya terdapat hubungan linier 

secara signifikan antara variabel komunikasi 

organisasi dengan kinerja guru. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 



 

 

adanya kooperasi yang tinggi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas 

pengujiannya menggunakan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Metode pengujian 

yang digunakan yaitu dengan melihat nilai 

VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 

0,1 maka model regresi bebas dari 

mulitikolinieritas. Untuk lebih jelasnya hasil 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.14 

Uji Multikolinieritas Iklim Sekolah dan 

Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Guru 

Coefficient Correlations
a
 

Model 

komunikasi 

organisasi iklim sekolah 

1 Correlations komunikasi organisasi 1.000 -.068 

iklim sekolah -.068 1.000 

Covariances komunikasi organisasi .011 -.001 

iklim sekolah -.001 .008 

a. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 16.828 9.007  1.868 .068   

iklim 

sekolah 

.254 .092 .361 2.754 .009 .995 1.005 



 

 

komunika

si 

organisasi 

.257 .105 .321 2.450 .018 .995 1.005 

a. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

Berdasarkan perhitungan uji 

multikolinieritas dapat diketahui hasilnya 

sebagai berikut:  

1) Menggunakan besaran koefisien korelasi 

antar variabel bebas dari output di atas 

terlihat koefisien korelasi antar variabel 

bebas sebesar -0,068 jauh dibawah 0,60 

sehingga disimpulkan antar variabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan 

variance inflation factor (VIF). Jika 

menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 



 

 

0,10, maka VIF = 10. Dari output besar 

VIF hitung (VIF X1= 1,005 dan VIF X2 = 

1,005) < VIF = 10 dan semua tolarence 

variabel bebas (0,995 = 99,5%) diatas 10% 

dapat disimpulkan bahwa antar variabel 

bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskodastisitas 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskodastisitas. 

Uji heteroskodastisitas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 

16.0 for windows. Pengujian ini apabila 

terjadi pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID 



 

 

menyebar dibawah maupun diatas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, maka tidak 

terjadi heteroskodastisitas. Untuk lebih 

jelasnya hasil dapat dilihat pada gambar  

berikut: 

 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 



 

 

 

Berdasarkan Uji heteroskodastisitas di 

atas, terjadi pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID 

menyebar dibawah maupun diatas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, maka tidak 

terjadi heteroskodastisitas.  

2. Uji Hipotesis  

a. Analisis Pengaruh Iklim Sekolah terhadap 

Kinerja Guru di SMP Negeri 4 Ponorogo 

Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja guru 

di SMP Negeri 4 Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 19.0 

for windows. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 



 

 

1) Persamaan Regresi Sederhana  

Tabel 4.15 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh 

Iklim Sekolah terhadap Kinerja Guru 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29.915 7.643  3.914 .000 

Iklim 

sekolah 

.269 .097 .383 2.777 .008 

a. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom 

B pada constanta a) adalah 29,915 sedang 

nilai iklim sekolah (b) 0,269 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y  = a + bX 

= 29,915 + 0,269X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 



 

 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi  

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 29,915 artinya jika 

iklim sekolah nilainya 0,269 maka 

kinerja guru nilainya sebesar 29,915.  

b) Koefisien regresi variabel iklim 

sekolah sebesar 0,269 artinya jika 

iklim sekolah mengalami kenaikan 

satu satuan, maka kinerja guru akan 

mengalami peningkatan 0,269 satuan. 

Koefisien bernilai positif artinya 

hubungan antara iklim sekolah dengan 

kinerja guru adalah positif, artinya 



 

 

semakin tinggi iklim sekolah maka 

semakin meningkat kinerja guru.  

2) Uji F (  ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

berikut: 

Tabel 4.16 

Uji F Pengaruh Iklim Sekolah terhadap 

Kinerja Guru 

                        ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 411.585 1 411.585 7.713 .008
a
 

Residual 2401.224 45 53.361   

Total 2812.809 46    

a. Predictors: (Constant), Iklim sekolah 

b. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

 

 



 

 

Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

iklim sekolah terhadap kinerja guru di 

SMP Negeri 4 Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan iklim 

sekolah terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  = 7,713 >  = 4,05 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian 

disimpulkan Ho ditolak yang berarti 

terima Ha yaitu ada pengaruh iklim 

sekolah terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo. 

 



 

 

3) Koefisien Determinasi ( ) dan 

Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi ( ) 

Nilai koefisien determinasi 

( ) dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier 

sederhana bagian Model Summary. 

Lebih jelasnya lihat tabel hasil 

berikut: 

 

Tabel 4.17 

Koefisien Determinasi Pengaruh Iklim 

Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .383
a
 .146 .127 7.305 

a. Predictors: (Constant), Iklim sekolah 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 



 

 

 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,383 dan dijelaskan 

besar presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguatan R. 

Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,146 yang 

mengandung pengertian bahwa 

pengaruh iklim sekolah terhadap 

kinerja guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo adalah sebesar 14,6%, dan 

85,4% di pengaruhi oleh faktor lain.  

 



 

 

b. Analisis Pengaruh Komunikasi Organisasi 

terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 4 

Ponorogo  

Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh komunikasi organisasi terhadap 

kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo, 

maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan linier sederhana dengan bantuan 

SPSS versi 19.0 for windows. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Persamaan Regresi Sederhana  

Tabel 4.18 

Persamaan Regresi Sederhana 

Pengaruh Komunikasi Organisasi 

terhadap Kinerja Guru 

Pada tabel Coefficient, pada kolom 

B pada constanta a) adalah 35,561 sedang 

nilai komunikasi organisasi (b) 0,277 

sehingga persamaan regresinya dapat 

ditulis: 

Y  = a + bX 

= 35,561 + 0,277X 

Keterangan :  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.561 6.323  5.624 .000 

komunikasi 

organisasi 

.277 .112 .345 2.468 .017 

a. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 



 

 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi  

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

c) Konstanta sebesar 35,561 artinya jika 

komunikasi organisasi nilainya 0,277 

maka kinerja guru nilainya sebesar 

35,561.  

d) Koefisien regresi variabel komunikasi 

organisasi sebesar 0,277 artinya jika 

komunikasi organisasi mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kinerja 

guru akan mengalami peningkatan 

0,277 satuan. Koefisien bernilai positif 

artinya hubungan antara komunikasi 



 

 

organisasi dengan kinerja guru adalah 

positif, artinya semakin tinggi 

komunikasi organisasi maka semakin 

meningkat kinerja guru.  

2) Uji F (  ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.19 

Uji F Pengaruh Komunikasi Organisasi 

terhadap Kinerja Guru 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 335.404 1 335.404 6.092 .017
a
 

Residual 2477.405 45 55.053   

Total 2812.809 46    

a. Predictors: (Constant), komunikasi organisasi 

b. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

komunikasi organisasi terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan 

komunikasi organisasi terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo. 



 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  = 6.092 >  = 4,05 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian 

disimpulkan Ho ditolak yang berarti 

terima Ha yaitu ada pengaruh komunikasi 

organisasi terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo.  

 

3) Koefisien Determinasi ( ) dan 

Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi ( ) 

Nilai koefisien determinasi ( ) 

dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier 

sederhana bagian Model Summary. 



 

 

Lebih jelasnya lihat tabel hasil 

berikut: 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi Pengaruh 

Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja 

Guru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .345
a
 .119 .100 7.420 

a. Predictors: (Constant), komunikasi organisasi 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,345 dan dijelaskan 

besar presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang 



 

 

merupakan hasil dari penguatan R. 

Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,119 yang 

mengandung pengertian bahwa 

pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 

4 Ponorogo adalah sebesar 11,9%, dan 

88,1% di pengaruhi oleh faktor lain.  

 

c. Analisis Pengaruh Iklim Sekolah dan 

Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja 

Guru di SMP Negeri 4 Ponorogo 

Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh iklim sekolah dan komunikasi 

organisasi terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan linier 



 

 

ganda dengan bantuan SPSS versi 19.0 for 

windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Ganda 

Tabel 4.21 

Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Iklim 

Sekolah dan Komunikasi Organisasi 

terhadap Kinerja Guru  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.828 9.007  1.868 .068 

iklim sekolah .254 .092 .361 2.754 .009 

komunikasi organisasi .257 .105 .321 2.450 .018 

a. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom 

B pada constanta (a) adalah 16,828 sedang 

nilai iklim sekolah ( ) 0,254 sedang nilai 

komunikasi organisasi ( ) 0,257 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 



 

 

Y = a + X + X 

= 16,828 + 0,254X + 0,257X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 16,828 artinya jika 

iklim sekolah dan komunikasi 

organisasi nilainya 0,254 dan 0,257 

maka kinerja guru nilainya sebesar 

16,828. 

b) Koefisien regresi variabel iklim 

sekolah dan komunikasi organisasi 

sebesar 0,254 dan 0,257 artinya jika 



 

 

iklim sekolah dan komunikasi 

organisasi mengalami kenaikan satu 

satuan, maka kinerja guru akan 

mengalami peningkatan 0,254 dan 

0,257 satuan. Koefisien bernilai 

positif artinya hubungan antara iklim 

sekolah dan komunikasi organisasi 

dengan kinerja guru adalah positif, 

artinya semakin tinggi dan baik iklim 

sekolah dan komunikasi organisasi 

maka semakin meningkat kinerja 

guru.  

2) Uji F (  ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap 



 

 

variabel dependen atau tidak. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.22 

Uji F Pengaruh Iklim Sekolah dan 

Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja 

Guru 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 699.750 2 349.875 7.285 .002
a
 

Residual 2113.059 44 48.024   

Total 2812.809 46    

a. Predictors: (Constant), komunikasi organisasi, iklim sekolah 

b. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara iklim sekolah dan komunikasi 

organisasi secara simultan terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara 

iklim sekolah dan komunikasi organisasi 



 

 

secara simultan terhadap kinerja guru di 

SMP Negeri 4 Ponorogo 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  = 7,285 >  = 4,05 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian 

disimpulkan Ho ditolak yang berarti 

terima Ha yaitu ada pengaruh secara 

bersama-sama iklim sekolah dan 

komunikasi organisasi terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo.  

3) Koefisien Determinasi ( ) dan 

Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi ( ) 

Nilai koefisien determinasi 

( ) dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier ganda 



 

 

bagian Model Summary. Lebih 

jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

 

Tabel 4.23 

Koefisien Determinasi Pengaruh Iklim 

Sekolah dan Komunikasi Organisasi 

terhadap Kinerja Guru 

Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .499
a
 .249 .215 6.930 

a. Predictors: (Constant), komunikasi organisasi, iklim sekolah 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,499 dan dijelaskan 

besar presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguatan R. 



 

 

Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,249 yang 

mengandung pengertian bahwa 

pengaruh iklim sekolah dan 

komunikasi organisasi terhadap 

kinerja guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo adalah sebesar 24,9%, dan 

75,1% di pengaruhi oleh faktor lain. 

D. Interpretasi dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat 

keadaan sebenarnya mengenai pengaruh iklim 

sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo, pengaruh komunikasi organisasi terhadap 

kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo, serta 

pengaruh iklim sekolah dan komunikasi organisasi 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 Ponorogo. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 



 

 

adalah iklim sekolah dan komunikasi organisasi, 

sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah 

kinerja guru. Berdasarkan data hasil penlitian yang 

telah dianalisis maka ditarik pembahasan sebagai 

berikut:  

1. Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kinerja Guru 

di SMP Negeri 4 Ponorogo  

Dari hasil perhitungan analisis regresi 

linier sederhana mengenai iklim sekolah 

terhadap kinerja guru diperoleh  > 

 sehingga  ditolak. Hal itu berarti 

iklim sekolah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo. Besar koefisien determinasi ) 

0,146 artinya kecerdasan emosional berpengaruh 

sebesar 14,6% terhadap kinerja guru di SMP 



 

 

Negeri 4 Ponorogo, sedangkan 85,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

Iklim sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo 

dalam kategori baik dengan frekuaensi sebanyak 

8 orang dengan presentase 17,02%, dan dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 30 

orang dengan presentase 63,82%, dan dalam 

kategori kurang baik dengan frekuensi sebanyak 

9 orang dengan presentase 19,14%. Dengan 

demikian secara umum dapat dikatakan bahwa 

iklim sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo adalah 

cukup dinyatakan dengan 30 responden.  

2. Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap 

Kinerja Guru di SMP Negeri 4 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi 

linier sederhana mengenai komunikasi organisasi 

terhadap kinerja guru diperoleh  > 



 

 

  sehingga  ditolak. Hal itu berarti 

komunikasi organisasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo. Besar koefisien determinasi ) 

0,119 artinya kecerdasan emosional berpengaruh 

sebesar 11,9% terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo, sedangkan 88,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

Komunikasi organisasi SMP Negeri 4 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuaensi 

sebanyak 5 orang dengan presentase 10,63%, dan 

dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 34 orang dengan presentase 72,34%, 

dan dalam kategori kurang baik dengan frekuensi 

sebanyak 8 orang dengan presentase 17,02%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

bahwa komunikasi organisasi SMP Negeri 4 



 

 

Ponorogo adalah cukup dinyatakan dengan 34 

responden.  

3. Pengaruh Iklim Sekolah dan Komunikasi 

Organisasi terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 

4 Ponorogo  

Dari hasil perhitungan analisis regresi 

linier sederhana mengenai iklim sekolah dan 

komunikasi organisasi terhadap kinerja guru di 

SMP Negeri 4 Ponorogo diperoleh  

>   sehingga  ditolak. Hal itu berarti 

iklim sekolah dan komunikasi organisasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 4 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi ) 0,249 artinya iklim sekolah dan 

komunikasi organisasi berpengaruh sebesar 

24,9% terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo, sedangkan 75,1% dipengaruhi oleh 



 

 

faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini. 

Kinerja guru SMP Negeri 4 Ponorogo 

dalam kategori baik dengan frekuaensi sebanyak 

11 orang dengan presentase 23,4%, dan dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 26 

orang dengan presentase 55,31%, dan dalam 

kategori kurang baik dengan frekuensi sebanyak 

10 orang dengan presentase 21,27%. Dengan 

demikian secara umum dapat dikatakan bahwa 

kinerja guru SMP Negeri 4 Ponorogo adalah 

cukup dinyatakan dengan 26  responden.  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Iklim sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru 

SMP Negeri 4 Ponorogo diperoleh hasil  

>  maka  ditolak artinya iklim sekolah 

(X1) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y) di SMP 

Negeri 4 Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien 

determinasi ) di atas, didapatkan nilai sebesar 

14,6%, dan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

2. Komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

guru SMP Negeri 4 Ponorogo diperoleh  

>  maka  ditolak artinya komunikasi 

organisasi (X2) berpengaruh terhadap kinerja guru 

(Y) di SMP Negeri 4 Ponorogo. Kemudian diperoleh 
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koefisien determinasi ) di atas didapatkan nilai 

sebesar 11,9%, dan sisanya 88,1% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah 

dan komunikasi organisasi terhadap kinerja guru di 

SMP Negeri 4 Ponorogo diperoleh  > 

  maka   ditolak artinya iklim sekolah 

(X1) dan komunikasi organisasi (X2)  berpengaruh 

terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri 4 

Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien 

determinasi ) di atas, didapatkan nilai sebesar 

24,9% dan sisanya 75,1% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  

 

 

 

 



 

 

B. Saran  

1. Bagi Sekolah  

Dari hasil penelitian ini diharapkan sekolah 

dapat mengambil kebijakan dalam meningkatkan 

kinerja guru dalam melaksanakan tugas 

akademik dan tugas fungsionalnya.  

2. Bagi Guru  

Dari hasil penelitian ini diharapkan guru 

dapat lebih meningkatkan kinerja sesuai ahlinya 

masing-masing, baik dalam tugas pokok maupun 

tugas fungsionalnya.  

3. Bagi Peneliti Berikutnya  

Penelitian ini memberikan informasi bahwa 

iklim sekolah dan komunikasi organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja guru SMP Negeri 4 



 

 

Ponorogo, akan tetapi kinerja guru tidak hanya 

dipengaruhi oleh dua variabel tersebut melainkan 

juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang 

tidak diteliti. Maka dari itu, peneliti berikutnya 

diharapkan mampu meneliti faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kinerja guru selain dua 

faktor tersebut.  
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