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ABSTRACT 

 
The purpose of this research are: (1) know the correlation of 

communication climate on the performance of teachers at Junior high school 
District of Teras Boyolali in 2012; (2) know the correlation of the welfare                 
of teachers to teacher performance in junior high school district at Junior high 
school District of Teras Boyolali in 2012; (3) know the correlation of principal 
leadership style Terrace Junior High School District Boyolali in 2011 on the 
performance of teachers; (4) know the contribution of communication climate, 
prosperity and leadership style of principals on teacher performance; (5) know 
which variables contributed most to the performance of the functions of teachers. 

This type of research is quantitative research. Location of the research 
carried out in SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. The population 
in this study are all junior high school students totaled 631 students. 
Characteristics of 317 female junior high students are men, men 314 men, aged 
between 12 years to 15 years. Data collection techniques to develop the 
instrument, and using a measuring instrument. Analysis of the data used in this 
study is multiple linear regression analysis. 

There are four conclusions: (1) there is a correlation or a significant 
positive relationship between communication climate with teacher performance; 
(2) there is a correlation or a significant positive relationship between the welfare 
of the performance of teachers; (3) there is a correlation or a significant positive 
relationship between principal leadership style to performance teachers; and      
(4) there is correlation between communication climate, welfare and leadership 
styles with teacher performance; (5) the effective contribution of each variable 
are, communications climate variables at 0.267, teacher’s welfare at 0.024, and 
principal leadership style at 0.923. Most effective contribution given by the 
teacher’s welfare. 

 
Keywords:  communication climate, welfare, principal leadership style, teacher 

performance 
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PENDAHULUAN 

Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya 

manusianya, dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat 

pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka 

semakin baik tingkat pendidikannya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab 

itu indikator tersebut sangat ditentukan oleh kinerja guru. (Isjoni. www.re-

researchengines.com  Februari 2004: 2). 

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu 

dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional (Mulyasa, 

2007: 5).  

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, guru-guru SMP Negeri di   

Kecamatan Teras  lebih dari 70 % berijazah sarjana. Namum secara umum kinerja 

guru dan mutu pendidikan di tersebut belum memenuhi seperti yang diharapkan. 

Diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, guru kurang peduli atau 

kurang mampu dalam membuat perencanaan pengajaran yang baik. Sehingga 

dalam membuat silabus hanya mengkopi silabus sekolah lain, padahal belum tentu 

sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolahnya (Data arsip sekolah, 2011-2012). 

Kepala sekolah sebagai atasan langsung dan pemegang kunci 

kepemimpinan di sekolah, harus mampu membangkitkan semangat kerja terhadap 

bawahannya sehingga dapat tercipta bahwa semua warga sekolah mempunyai 

sikap dan perilaku yang setia dan taat kepada tugas-tugas yang diembannya, 

memiliki dedikasi yang tinggi, berdaya guna dan berhasil guna, serta bertanggung 

jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  

Beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk bekerja dengan 

baik antara lain kesempatan untuk maju dalam karier, rasa aman bahwa pekerjaan 

tersebut akan  terus dimiliki, atasan yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan 

memperlakukan  dengan adil, penghasilan yang memadai, teman kerja yang 

kompak, lingkungan kerja yang menyenangkan. Berarti untuk menghasilkan 

kinerja yang baik, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik yang berasal dari 

dalam diri seseorang maupun  faktor dari luar diri seseorang seperti  kesejahteraan 
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termasuk  penghasilan, iklim komunikasi. Dengan demikian untuk menghasilkan 

kinerja yang optimal faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian. 

Uraian di atas, menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh faktor 

kesejahteraan dan iklim komunikasi dalam lingkungan kerja guru pada saat 

melaksanakan tugas mengajar termasuk suasana kerja yang kondusif dan 

harmonis. Dengan kata lain iklim komunikasi yang kondusif sangat diharapkan 

terjadi di lingkungan sekolah.  

Latar belakang masalah di atas maka dalam penulisan penelitian ini peneliti 

mengambil judul “Kontribusi Iklim Komunikasi, Kesejahteraan Guru dan Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri di 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah iklim komunikasi 

berkorelasi dengan kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali tahun 2012?, (2) Apakah kesejahteraan guna berkorelasi dengan kinerja 

guru di SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012?,             

(3) Apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP Negeri Kecamatan Teras 

Kabupaten Boyolali tahun 2012 berkorelasi dengan kinerja guru?, (4) Apakah 

iklim komunikasi, kesejahteraan serta gaya kepemimpinan kepala sekolah 

berkorelasi dengan kinerja guru di SMP Negri Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali tahun 2012?, dan (5) Variabel manakah yang paling besar kontribusinya 

pada kinerja guru? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui korelasi iklim komunikasi 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 

2012; (2) mengetahui korelasi kesejahteraan guru terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012; (3) mengetahui korelasi 

gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali tahun 2012 terhadap kinerja guru; (4) mengetahui kontribusi iklim 

komunikasi, kesejahteraan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru; dan (5) mengetahui variabel manakah yang paling fungsi memberi 

kontribusi kepada kinerja guru.. 
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Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengembangan  ilmu pengetahuan dalam penyediaan data dasar  yang 

dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Khususnya memperkuat teori-teori 

tentang iklim komunikasi, kesejahteraan dan gaya kepemimpinan Kepala Sekolah; 

dan bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat dalam menerapkan teori dan 

mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian ini. Sedangkan 

secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan informasi 

dan masukan bagi kepala Sekolah di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam 

rangka meningkatkan kinerja guru melalui perencanaan  pembinaan dan 

pengembangan yang matang. Dengan demikian diharapkan akan ada peningkatan 

kualitas pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya; sebagai sumbangan 

informasi dan masukan bagi guru. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam rangka memotivasi diri dan pengembangan diri untuk 

meningkatkan kinerja sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan dapat 

terwujud; sebagai sumbangan informasi dan masukan bagi komite sekolah bahwa 

hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memacu siswa atau guru supaya 

dapat lebih meningkatkan prestasi belajarnya; dan sebagai sumbangan informasi 

dan masukan bagi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali dan 

Pendidikan Nasional, bahwa hasil penelitian ini dapat dipakai untuk menentukan 

kebijakan dalam bidang pendidikan 

 
Kajian Teori 

Kinerja Guru 

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance (Job Performance), 

secara etimologis performance berasal dari kata to perform yang berarti 

menampilkan atau melaksanakan, sedang kata performance berarti “The act of 

performing; execution”. Menurut Henry Bosley Woolf performance berarti “The 

execution of an action”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 

atau performance berarti tindakan menampilkan atau melaksanakan suatu 

kegiatan, oleh karena itu performance sering  juga diartikan penampilan kerja atau 
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prilaku kerja. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi kinerja untuk lebih 

memberikan pemahaman akan maknanya (dalam Suharsaputra, 2009: 2). 

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu 

kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai 

untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Dengan demikian istilah kinerja 

mempunyai pengertian akan adanya suatu tindakan atau kegiatan yang 

ditampilkan oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas tertentu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya tingkat 

pendidikan guru, supervisi pengajaran, program penataran, iklim yang kondusif, 

sarana dan prasarana, kondisi fisik dan mental guru, gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, jaminan kesejahteraan, kemampuan manajerial kepala sekolah dan lain-

lain (Sabrinafauza, 2010). 

Aspek-aspek kinerja guru adalah manajemen sarana dan prasarana sekolah, 

dampak sertifikasi guru, iklim sekolah, motivasi berprestasi guru, dan kinerja 

guru. Untuk menilai kinerja guru, dalam hal ini aspek-aspek yang dinilai antara 

lain yaitu disiplin KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), tanggung jawab, 

penguasaan kelas, komunikasi, jiwa pendidik, kepribadian, komitmen, obyektitas 

menilai, sopan santun dan susila, dan yang terakhir motivator (Kusuma, 2007). 

 
Iklim Komunikasi 

Iklim adalah keadaan hawa (suhu kelembapan awan, hujan, dan sinar 

matahari) pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama (30 tahun) di 

suatu daerah. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan 

atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami, hubungan, kontak (Fitri & Anny, 2008: 307, 451). Iklim adalah sebuah 

kiasan yang menggambarkan suasana dan apa yang dirasakan nyata dalam diri 

dari orang-orang yang berhubungan dengan organisasi sehingga memungkinkan 

orang bereaksi dengan bermacam-macam cara terhadap organisasi melalui proses 

komunikasi (Saleh, 2009: 1).  

Frantz (dalam Mohammed, 2007: 6) merangkumnya dan mengutarakan 

bahwa iklim komunikasi adalah salah satu unsur organisasi yang menyumbang 
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kepada produktivitas, dan akan juga menentukan tahap “usaha” atau dorongan 

kepada seseorang anggota kerja. Mengikuti pola interaksi Frantz yang bersifat 

menyangga akan berdampak pada usaha yang positif dalam kalangan ahli-ahli 

organisasi menyumbang pada pelaksanaan proses kerja. Sebaliknya pula, 

sekiranya iklim komunikasi yang diamalkan bersifat tertutup akan menjadi 

penghalang kepada organisasi atau instansi terkait untuk memberikan usaha 

terbaik. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa iklim 

komunikasi adalah suatu unsur organisasi yang dikembangkan ke arah yang labih 

baik menjadi kondusif bagi individu-individu sehingga yang dimaksud dapat 

dipahami melalui proses komunikasi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pace dan Paterson menunjukan 

bahwa paling sedikit ada enam faktor besar yang mempengaruhi iklim komunikasi 

organisasi (Pace & Faules, 1998: 160). Keenam faktor tersebut adalah: 

kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, kejujuran, keterbukaan dalam 

komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, perhatian pada 

tujuan-tujuan berkinerja tinggi. 

Aspek adalah sudut pandangan, tanda, letak atau segi (Ani, 2008). Iklim 

komunikasi adalah suatu evaluasi makro mengenai peristiwa komunikasi, perilaku 

manusia, respons guru-guru terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik 

antar personal dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam orang tersebut. 

 
Kesejahteraan Guru 

Berkenaan dengan kesejahteraan, secara jujur diakui bahwa guru 

umumnya mengantungkan diri pada gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak 

begitu besar. Sementara itu, tidak banyak peran serta masyarakat dan swasta yang 

secara langsung dimaksudkan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan guru 

(Koswara dan Halimah, 2008: 155) 

Berdasarkan uraian di atas, kesejahteraan guru adalah keadaan yang baik, 

kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan 

sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan 
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benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi 

kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan 

sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara 

sejahtera. Kesejahteraan guru adalah kondisi kemakmuran, kesehatan dan damai 

yang dirasakan oleh guru sebagai dampak dari jerih payah yang dikeluarkan. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan guru adalah 

sebagai berikut: Dukungan kepala sekolah, Dukungan administrasi, Dukungan 

siswa, Dukungan materi pengajaran, Dukungan  berupa program studi pendidikan, 

dan Dukungan fasilitas (Hema, 2009: 1-5). 

Berbicara mengenai kesejahteraan guru sebenarnya tidak semata-mata 

persoalan gaji, tetapi juga menyangkut kelancaran dalam kenaikan pangkat, rasa 

aman dalam menjalankan tugas, kondisi kerja, kepastian karier dan hubungan 

antar pribadi. 

Aspek-aspek kesejahteraan guru dalam Isjoni (2000) dapat dilihat melalui 

indikator-indikator a) penghasilan setiap bulan mampu mencukupi kebutuhan 

pokok keluarga sehari-hari; b) kebutuhan pendidikan keluarga dapat terpenuhi 

secara baik dan optimal; c) memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

pendidikan berkelanjutan serta mengembangkan diri secara professional; d) 

Memiliki kemampuan untuk mengembangkan komunikasi ke berbagai arah sesuai 

dengan kapasitasnya, baik dengan memanfaatkan teknologi maupun secara 

konvensional. Aspek-aspek kesejahteraan guru diatas selanjutnya digunakan 

sebagai dasar untuk membuat alat ukur. 

 
Gaya Kepemimpinan Kepala sekolah 

Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan 

untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula 

dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang 

disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Sehingga gaya 

kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu gaya yang dapat memaksimumkan 
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produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan 

segala situasi (Rivai, 2003: 64) 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan yang 

disukai bawahan, yaitu: Sifat tugas bawahan, misalnya bila suatu tugas tidak 

menyenangkan, perhatian pimpinan mungkin menambah kepuasan dan motivasi 

bawahan; Sistem wewenang formal organisasi, yang menjelaskan tindakan mana 

yang disetujui dan tidak disetujui oleh pimpinan dan; Kelompok kerja bawahan, 

misalnya kelompok yang kurang kompak biasanya memperoleh manfaat dari gaya 

yang mendukun gdan penuh pengertian (Rivai, 2007: 140). 

Aspek-aspek gaya kepemimpinan adalah cerdas, kestabilan emosi, kepandaian 

dan kebijaksanaan, serta keterampilan manajemen. 

 
Penelitian Terdahulu 

1) Barnett (2003) dengan judul ” The Impact of Transformational 

Leadership Style of the School Principal on School Learning Environments and 

Selected Teacher Outcomes: A Preliminary Report”. Dalam penelitian ini 

berfokus pada pada gaya penelitian pemimpin yang berdampak pada kinerja guru. 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah pada guru persepsi pembelajaran lingkungan 

sekolah dan guru. Beberapa hal lain dari variabel lingkungan belajar sekolah 

menunjukkan bukti efek tidak langsung melalui sentralisasi. Ini tentunya kasus 

dengan dukung kinerja guru, afiliasi dan inovasi, dan akan dilaporkan di dalam 

forum lain. 

2) Green (2009) dengan judul “Leadership Style, Teacher Perception of 

Building Leadership and the Effect on Staffing”. Fokus pada penelitian ini adalah 

gaya kepemimpinan transformasional menggabungkan berbagai peran 

kepemimpinan. Peneliti telah menegaskan bahwa dalam profesi seperti 

keterlibatan pendidikan instruktur kelas yang mendorong kinerja guru dalam iklim 

kelas mendorong peningkatan rasa kepemilikan, komitmen, dan kepuasan dalam 

pekerjaan sebagai guru. 

3) Ballone (2007) yang berjudul “Teachers’ Beliefs About Accommodating 

Students’ Learning Styles In Science Classes”. Ballone dalam penelitiannya 
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membahas bahwa kinerja guru terhadap perilaku dan norma subjektif guru 

dipengaruhi niat untuk menerapkan berbagai strategi instruksional untuk 

memenuhi kebutuhan gaya belajar yang berbeda. Sikap terhadap perilaku adalah 

pengaruh terbesar. Disimpulkan bahwa guru dengan hati-hati saat merencanakan 

program pengembangan guru dalam rangka untuk berhasil melaksanakan 

reformasi rekomendasi sains. Fokus penelitian pada kinerja guru yang dapat 

mendapat suatu reward dari pihak sekolah atau pemerintah. Berbeda dengan yang 

penulis lakukan yaiu adanya kontribusi iklim komunikasi, kesejahteraan, dan gaya 

kepimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. 

4) Larchick (2004) dalam penelitiannya berjudul “Teacher Performance 

and Personal Life Stressors: Implications For Urban School Administrators”. 

Penelitian ini membahas bahwa kinerja guru sekolah menengah yang mengalami 

itu dibagi antara aspek yang berbeda dari kehidupan pribadi guru. Dalam hal ini 

hanya berfokus pada kinerja guru yang sudah manula, dimana kesejahteraan para 

guru dilakukan dengan bersekolah kembali untuk memperoleh gelar yang sesuai 

dengan prosedur pemerintah dalam kesetarafan yang dapat mensejahterakan guru. 

5) Muenjohn (2007) yang berjudul “Transformational Leadership: The 

Influence of Culture on the Leadership Behaviours of Expatriate Managers”. 

Dalam penelitian ini kepemimpinan yang menerapkan gaya kepemimpinan 

dengan bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk 

menciptakan budaya kerja yang kondusif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Kinerja karyawan memberikan dampak positif bagi perusahaan, sehingga dari 

hasil kinerja karyawan maka perusahaan memberikan suatu reward. Penelitian ini 

sama-sama membahas kinerja pada suatu perusahaan, tapi penulis lebih 

membahas suatu kontribusi iklim komunikasi, kesejahteraan, dan gaya 

kepimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di sekolah. 

6) Kubanyiova (2005) dengan judul “Developing a Motivational Teaching 

Practice in EFL Teachers in Slovakia: Challenges of Promoting Teacher Change 

in EFL Contexts”. Fokus pada penelitian yang dilakukan oleh Kubanyiova lebih 

pada motivasi yang dapat meningkatkan kinerja guru dalam mengajar. Kinerja 

guru tanpa adanya motivasi maka akan mati dunia pendidikan ini, maka setiap 
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motivasi yang dibarengi dengan pembekalan diri masing-masing guru sehingga 

kinerja guru terus meningkat. Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas 

kinerja guru, namun perbedaannya penelitian yang dilakukan Kunbanyiova 

berbeda dengan yang penulis lakukan dimana tidak hanya membahas kinerja guru 

saja, tapi membahas kontribusi iklim komunikasi, kesejahteraan, dan gaya 

kepimpinan kepala sekolah yang berdampak pada suatu kinerja guru. 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 
Berdasarkan kerangka konsep di atas, peneliti mengajukan hipotesis yaitu: 

ada korelasi antara iklim komunikasi, kesejahteraan, dan gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dengan kinerja guru 

 

METODE PENELITIAN 

Identifikasi variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

yaitu 1) iklim komunikasi (X1) dengan skala pengukurannya adalah interval;           

2) kesejahteraan guru (X2) dengan skala pengukurannya adalah interval; 3) gaya 

kepemimpinan sekolah (X3) dengan skala pengukurannya adalah interval. 

Sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja guru (Y) dengan skala pengukurannya 

adalah interval. 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri Kecamatan Teras 

Kabupaten Boyolali Tahun 2012. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Februari 2012 sampai dengan Juni 2012. Alasan pemilihan lokasi penelitian di 

SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali adalah kemudahan akses data, 

bentuk perhatian penulis sebagai warga kecamatan Teras dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan di kecamatan Teras. 

Iklim Komunikasi 

Kesejahteraan Kinerja Guru 

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
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Populasi menurut Suharsimi Arikunto (2006: 130) “Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian”. Sedang menurut Hadi (2004: 220) “Populasi 

adalah sejumlah penduduk atau keseluruhan individu yang paling sedikit 

mempunyai sifat sama”. Sampel penelitian ini adalah sebagian guru di SMP 

Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012. Populasi penelitian ini 

ada 128 guru, maka sampel dalam penelitian sebanyak 64 (50 % x 128). Teknik 

sampling dalam penelitian ini adalah probability sampling, karena populasi 

dianggap homogen maka menggunakan simple random sampling. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu 

metode angket. Suharsimi Arikunto (2006: 151) menyatakan bahwa “Angket 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui”. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Jenis 

angket yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah angket langsung 

tertutup. 

Membuktikan benar tidaknya hipotesis penelitian yang diajukan, setelah 

data terkumpul. Langkah pertama adalah meneliti data untuk mengetahui lengkap 

tidaknya jawaban dari responden dari semua item. Langkah kedua memberi skor 

terhadap semua variabel baik variabel bebas maupun variabel terikatnya sesuai 

teknik pengukuran yang digunakan. Data diteliti dan diskor selanjutnya 

dimasukkan dalam tabel induk yang terdiri dari tiga variabel, yaitu dua variabel 

bebas dan satu variabel terikat, dimana Iklim Komunikasi sebagai X1Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai X2 dan Kesejahteraan Guru X3 dan 

Kinerja Guru sebagai Y. Setelah data dimasukkan dalam tabel induk, kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dengan teknik analisis regresi linier tiga prediktor. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis di atas terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan analisis agar kesimpulan yang diperoleh tidak menyimpang dari 

ketentuan. Uji persyaratan analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji 

normalitas, dan uji independen. 
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HASIL PENELITIAN 

Uji validitas.  1) X1 (Iklim Komunikasi). Berdasarkan hasil uji validitas 

diketahui, r terendah sebesar 0.453, tertinggi 0.685 (hasil uji terdapat dilampiran. 

Rtabel pada N sebanyak 64 dan alpha 5% adalah 0,244. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa semua item iklim komunikasi dinyatakan sahih; 2) X2 (Kesejahteraan 

guru). Berdasarkan uji validitas kuesioner kesejahteraan guru, r terendah sebesar 

0.351, tertinggi 0.672. R tabel pada N sebanyak 64 dan alpha 5% adalah 0,244. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item kesejahteraan guru dinyatakan 

sahih; 3) X3 (Gaya kepemimpinan kepala sekolah). Berdasarkan uji validitas, 

diperoleh nilai r terendah sebesar 0.364, tertinggi 0.660. R table pada N sebanyak 

64 dan alpha 5% adalah 0,244. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dinyatakan sahih; dan 4) Y (Kinerja Guru). Hasil 

analisis instrumen dengan uji validitas, r terendah sebesar 0.352, tertinggi 0.712. 

R table pada N sebanyak 64 dan alpha 5% adalah 0,244. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa semua item kinerja guru dinyatakan sahih. 

Uji reliabilitas. Pada perhitungan uji reliabilitas sebagai kelanjutan uji 

instrument, diketahui ralpha terendah 0.859 dan tertinggi sebesar 0.919. Nilai 

terendah ralpha digunakan untuk mengetahui batas bawah nilai ralpha yang 

distandartkan. Aturan uji reliabilitas adalah bila ralpha mendekati angka 1 maka 

dapat dinyatakan bahwa angket atau kuesioner reliable. Nilai terendah yang 

diperoleh dan diinformasikan dalam table di atas cenderung mendekati angka 1, 

dibandingkan dengan angka sebelum 1, yaitu 0. Hal ini menunjukkan bahwa 

semua skala yang dipergunakan pengumpul data dalam penelitian dapat 

diandalkan. Reliabel atau andal artinya jika skala dipergunakan untuk menggali 

data perihal yang sama, dengan karakter populasi penelitian yang sama, maka 

jawaban responden akan cenderung sama. 

Uji Normalitas. Hasil asymp. sig Kolmogorof-Smirnof Unstandardized 

Residual sebesar 0,931. Hal ini dapat dinyatakan data regresi berasal dari 

distribusi normal. 

Uji Independen. Berdasarkan analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa 

variabel X1 (Iklim Komunikasi), X2 (Kesejahteraan guru), X3 (Gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah), masing-masing tidak menunjukkan adanya 

hubungan atau masing-masing variabel adalah saling bebas. 

Uji Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil persamaan regresi di 

atas dapat di jelaskan sebagai berikut:  

Y  = 5,108,  artinya apabila tidak terdapat perubahan iklim komunikasi, 

kesejahteraan guru, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah maka 

kinerja guru   akan  mempunyai  skor  rata-rata  sebesar   5,108 

satuan.  

X1 = 0,304,  artinya apabila terjadi peningkatan iklim komunikasi sebesar satu 

satuan maka kinerja guru akan mengalami peningkatan sebesar 

0,304 satuan. 

X2 = 0,760,  artinya apabila terjadi peningkatan kesejahteraan guru sebesar 

satu satuan maka kinerja guru akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,760 satuan. 

X2 = 0,741,  artinya apabila terjadi peningkatan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah sebesar satu satuan maka kinerja guru akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,741 satuan. 

Uji t. Berikut interprestasi masing-masing t: 1) Bahwa variabel iklim 

komunikasi diperoleh thitung sebesar = 2,509 dan ttabel pada n 64 dan α 1% adalah 

1.667; ttabel pada n 64 dan α 5% adalah 1.994, sehingga thitung > ttabel maka Ho 

ditolak, berarti ada hubungan dan pengaruh yang signifikan antara variabel iklim 

komunikasi terhadap kinerja guru, hal ini diperkuat nilai Sig 0,015 < 0,05; 2) 

Variabel kesejahteraan guru diperoleh thitung = 4,337 dan ttabel =1.667 maka thitung > 

ttabel, sehingga Ho ditolak, berarti ada hubungan dan pengaruh yang sangat 

signifikan antara variabel kesejahteraan guru terhadap kinerja guru hal ini 

diperkuat nilai signifikansi 0,000 < 0,01; 3) Variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah diperoleh thitung = 2.800 dan ttabel =1.667 maka thitung > ttabel, sehingga Ho 

ditolak, berarti ada hubungan dan pengaruh yang sangat signifikan antara variabel 

gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru hal ini diperkuat nilai 

signifikansi 0,007 < 0,01. 
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Uji F. Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung = 173,078; dan F(0.05;64) =2,53, 

maka Fhitung > Ftabel, dengan demikian, model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi variabel terikat, atau dapat dikatakan bahwa variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Kategorisasi. 1) Iklim Komunikasi. Pada hasil analisis statistik diketahui 

rata-rata sebesar 49, 4063, dimana nilai rata-rata berada dalam rentang 45-68 

artinya iklim komunikasi guru cukup baik. Nilai tengah hasil analisis variabel 

iklim komunikasi menunjukkan angka sebesar 46,5, modus sebesar 44,00, standar 

deviasi sebesar 12,82819, nilai skor terendah sebesar 28,00 dan nilai skor tertinggi 

sebesar 78,00; 2) Kesejahteraan guru. Pada hasil analisis statistik diketahui rata-

rata sebesar 36,1563, dimana nilai rata-rata berada dalam rentang 33-50 artinya 

kesejahteraan guru cukup baik. Nilai tengah hasil analisis variabel kesejahteraan 

guru menunjukkan angka sebesar 34,5, modus sebesar 36,00, standar deviasi 

sebesar 8,67256, nilai skor terendah sebesar 21,00 dan nilai skor tertinggi sebesar 

59,00; 3) Gaya kepemimpinan. Pada hasil analisis statistik diketahui rata-rata 

sebesar 38.6406, dimana nilai rata-rata berada dalam rentang 35-53 artinya gaya 

kepemimpinan cukup baik. Nilai tengah hasil analisis gaya kepemimpinan 

menunjukkan angka sebesar 37.5000, modus sebesar 38.00, standar deviasi 

sebesar 9.07354, nilai skor terendah sebesar 24.00 dan nilai skor tertinggi sebesar 

61.00; 4) Kinerja Guru. Pada hasil analisis statistik diketahui rata-rata sebesar 

64.1563, dimana nilai rata-rata berada dalam rentang 59-89 artinya kinerja guru 

cukup baik. Nilai tengah hasil analisis variabel kinerja guru menunjukkan angka 

sebesar 46,5, modus sebesar 44,00, standar deviasi sebesar 12,82819, nilai skor 

terendah sebesar 28,00 dan nilai skor tertinggi sebesar 78,00. 

 

PEMBAHASAN  

Korelasi antara iklim komunikasi dengan kinerja guru. Berdasarkan 

hasil analisis diketahui ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara iklim 

komunikasi dengan kinerja guru. Hal ini dapat dijelaskan bahwa iklim adalah 

sebuah kiasan yang menggambarkan suasana dan apa yang dirasakan nyata dalam 
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diri dari orang-orang yang berhubungan dengan organisasi sehingga 

memungkinkan orang bereaksi dengan bermacam-macam cara terhadap organisasi 

melalui proses komunikasi.  

Secara empiris, komunikasi digunakan untuk interaksi antar guru dalam 

lingkungan sekolah. Bila iklim komunikasinya buruk, kecil kemungkinannya akan 

terjadi interaksi dalam lingkungan sekolah yang pada akhirnya kinerja guru tidak 

berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan Mohammed (2007: 6) 

merangkumnya dan mengutarakan bahwa iklim komunikasi adalah salah satu 

unsur organisasi yang menyumbang kepada produktivitas, dan akan juga 

menentukan tahap “usaha” atau dorongan kepada seseorang anggota kerja. 

Mengikuti pola interaksi Frantz yang bersifat menyangga akan berdampak pada 

usaha yang positif dalam kalangan ahli-ahli organisasi menyumbang pada 

pelaksanaan proses kerja. Sebaliknya pula, sekiranya iklim komunikasi yang 

diamalkan bersifat tertutup akan menjadi penghalang kepada organisasi atau 

instansi terkait untuk memberikan usaha terbaik. 

Korelasi antara kesejahteraan dengan kinerja guru. Berdasarkan hasil 

analisis diketahui ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kesejahteraan 

dengan kinerja guru. Hal ini dapat dijelaskan bahwa definisi sejahtera bagi guru 

karena kesejahteraan guru diluar aspek financial juga dituntut dalam sebuah 

keadaan dimana guru merasa aman dan tidak terancam dalam menjalankan proses 

pendidikan maupun dalam lingkungan sekitar yang membuat guru merasa bebas 

dan secara maksimal ketika membuat bahan ajar yang akan disampaikan dikelas 

tempat seorang guru mengajar, karena itu juga mempengaruhi tingkat 

keberhasilan siswa.  

Kesejahteraan guru merupakan kondisi kehidupan pribadi guru baik 

kondisi kemakmuran, kesehatan dan kedamaian hidup. Pada kondisi kehidupan 

guru yang lebih baik akan mempengaruhi kegiatan guru dalam melaksanakan 

tugas. Artinya kesejahteraan guru menjadi factor penting bagi guru untuk dapat 

melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sebagaimana diketahui beberapa pengertian 

kinerja disebutkan: a) performance  diartikan  sebagai hasil pekerjaan, atau 

pelaksanaan tugas pekerjaan; b) kinerja adalah proses kerja dari seorang 
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individu  untuk mencapai hasil-hasil tertentu;  c) prestasi kerja atau penampilan 

kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang disasari oleh 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu;   

d) performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job 

function or activity during a specific time period;  e) kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

(Suharsaputra; 2009) 

Korelasi antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja 

guru. Berdasarkan hasil analisis diketahui ada korelasi atau hubungan yang 

signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa Gaya kepemimpinan berkaitan dengan komunikasi, 

instruksi dan interaksi pimpinan dengan guru. Gaya kepemimpinan merupakan 

keterampilan dan kemampuan atau model yang digunakan seseorang dalam proses 

mempengaruhi orang, baik individu maupun kelompok. Seorang pemimpin adalah 

seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan 

percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.  

Kinerja Guru dalam melaksanakan tugas dibawah kepemimpinan kepala 

sekolah, artinya hasil pekerjaan guru tidak terlepas dari kebijakan dan 

kepemimpinan kepala sekolah termasuk gaya kepemimpinan. Menurut Mulyasa, 

(2007:115), kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang 

mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, 

serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. Hal ini diperlukan agar kepala 

sekolah dapat menciptakan suasana aman, nyaman, menyenangkan, mampu 

memberikan motivasi yang pada akhirnya membantu guru meningkatkan hasil 

kerja. 

Korelasi antara iklim komunikasi, kesejahteraan dan gaya 

kepemimpinan dengan kinerja guru. Barnett (2003) menemukan Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah pada guru membentuk persepsi pembelajaran 

lingkungan sekolah dan guru. Green (2009) menemukan bahwa dalam profesi 

yang meliputi keterlibatan pendidikan, instruktur kelas yang mendorong kinerja 
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guru, dan iklim kelas mendorong peningkatan rasa kepemilikan, komitmen, dan 

kepuasan dalam pekerjaan sebagai guru. Larchick (2004), menemukan bahwa 

kinerja guru yang sudah lanjut dibebani untuk bersekolah kembali untuk 

memperoleh gelar yang sesuai dengan prosedur pemerintah dalam kesetarafan 

yang dapat mensejahterakan guru. Artinya kinerja guru merupakan factor yang 

sangat penting dan perlu mendapat perhatian. Muenjohn (2007), gaya 

kepemimpinan digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hal tersebut 

dilakukan untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif, serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Kubanyiova (2005), menemukan bahwa kinerja guru 

tanpa adanya motivasi maka akan mati dunia pendidikan ini, maka setiap motivasi 

yang dibarengi dengan pembekalan diri masing-masing guru sehingga kinerja 

guru terus meningkat.  

Korelasi yang ditunjukkan iklim komunikasi dengan kinerja guru sebesar 

0,906, kesejahteraan guru dengan kinerja guru sebesar 0,918, dan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru sebesar 0,906. Berdasarkan 

angka-angka tersebut nilai korelasi yang terbesar adalah korelasi antara 

kesejahteraan guru dengan kinerja guru, sedangkan variable iklim komunikasi dan 

gaya kepemimpinan memiliki hubungan yang sama kuat dengan kinerja guru.  

Bila dalam analisis diketahui ada indikasi terjadi korelasi yang signifikan 

antar variable independent, maka variable tersebut harus di pisah. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa variable independent yang memiliki korelasi signifikan 

dianggap sebagai satu bagian dan cukup salah satu yang digunakan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan. (1) Korelasi antara iklim komunikasi dengan kinerja guru. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ada korelasi atau hubungan positif yang 

signifikan antara iklim komunikasi dengan kinerja guru. Kontribusi iklim 

komunikasi yang diberikan pada kinerja guru sebesar 0.267; (2) Korelasi antara 

kesejahteraan dengan kinerja guru. Berdasarkan hasil analisis diketahui ada 

korelasi atau hubungan positif yang signifikan antara kesejahteraan dengan kinerja 

guru. Kontribusi kesejahteraan yang diberikan pada kinerja guru sebesar 0.424; 



 

17 

(3) Korelasi antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ada korelasi atau hubungan positif yang 

signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru.  

Kontribusi gaya kepemimpinan yang diberikan pada kinerja guru sebesar 0.293; 

(4) Korelasi antara iklim komunikasi, kesejahteraan dan gaya kepemimpinan 

dengan kinerja guru. Berdasarkan hasil analisis diketahui ada korelasi antara iklim 

komunikasi, kesejahteraan dan gaya kepemimpinan dengan kinerja guru; dan            

(5) Kontribusi tertinggi berdasarkan hasil analisis penelitian adalah variabel 

kesejahteraan 

Saran. (1) Kepala sekolah sebagai pemimpin disarankan dapat menciptakan 

iklim komunikasi yang harmonis. Caranya adalah dengan menginformasikan 

pesan secara jelas, tidak simpang siur apalagi menciptakan iklim komunikasi yang 

membingungkan. Saran lainnya adalah kepala sekolah juga menggunakan gaya 

kepemimpinan yang mampu menyerap harapan yang berkembang di lingkungan 

sekolah; (2) Subyek penelitian dalam hal ini guru disarankan melakukan evaluasi 

diri secara rutin dan berkesimbangunan agar dapat menyinergikan kemampuannya 

sehingga meningkatkan kinerja guru; dan (3) Peneliti selanjutnya disarankan 

untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang berbeda sehingga 

ditemukan kesenjangan yang mungkin terjadi untuk memperoleh solusi yang tepat 

dalam meningkatkan kinerja guru. 
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