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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis statistik dengan menggunakan product 

moment dari Pearson, maka dilakukan uji asumsi normalitas dan linearitas. 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, maka dilakukan uji 

normalitas dan linearitas terhadap variabel kepuasan kerja dan 

variabel iklim sekolah. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada variabel kepuasan kerja dan 

variabel iklim sekolah dengan tujuan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya skor variabel penelitian dan tujuan lainnya untuk 

mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini di generalisasikan 

pada populasi lain. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa: 

1. Variabel kepuasan kerja berdistribusi normal dengan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z = 0,865 p = 0,442 p > 0,05 

2. Variabel iklim sekolah berdistribusi normal dengan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z = 0,942 p = 0,337 p > 0,05 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linearitas antara variabel iklim sekolah dengan 

dengan variabel kepuasan kerja pada guru menunjukkan bahwa 

Flinier  sebesar 101,106 dengan p = 0,000 (p < 0,05) menyatakan 
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terdapat hubungan linier antara iklim sekolah dengan kepuasan 

kerja pada guru. 

2.  Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti bahwa terdapat hubungan 

positif antara iklim sekolah dengan kepuasan kerja guru terbukti dengan 

nilai rxy = 0,823 p = 0,000 (p < 0,01). Hasil analisis data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif iklim 

sekolah dengan kepuasan kerja guru, jadi dengan demikian maka hipotesis 

diterima. Hal ini menunjukkan semakin positif iklim sekolah maka semakin 

tinggi kepuasan kerja guru begitu pula sebaliknya. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Omar &amp; Noor (2017, hal. 31) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan 

antara iklim sekolah dengan kepuasan kerja guru. Penelitian lain yang 

mendukung adalah penelitian dari Ghufron (2016, hal. 254) menyatakan 

bahwa iklim sekolah berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru.  

Penelitian menunjukkan bahwa iklim sekolah memiliki hubungan 

positif dengan kepuasan kerja. Guru yang mendapatkan iklim sekolah 

positif maka dapat mendorong munculnya perilaku positif yang dalam hal 

ini adalah kepuasan kerja artinya ketika individu dapat memahami dengan 

baik iklim sekolah atau lingkungan kerjanya maka individu akan merasa 

puas terhadap dirinya ataupun pekerjaannya terjaganya kepuasan kerja 

oleh guru maka secara tidak langsung meningkatkan produktivitas sekolah. 

Adanya iklim sekolah yang positif terhadap kepuasan kerja ditandai dengan 
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adanya penerimaan terhadap adanya konflik, kritik dan perbedaan yang 

ada dalam sebuah sekolah. 

Sumbangan efektif variabel iklim sekolah terhadap kepuasan kerja 

sebesar 67,73%. Sisanya sebesar 32,27%  dari faktor-faktor lainnya. Pada 

variabel iklim sekolah diperoleh Mean Empirik 58,96, Mean Hipotetiknya 

sebesar 47,5 dan standar deviasi hipotetik sebesar 9,5. Dengan demikian 

hasil Mean Empirik iklim sekolah lebih besar dari Mean Hipotetik hal ini 

mengindikasikan bahwa iklim sekolah tergolong dalam kategori tinggi. 

Dengan artian bahwa para guru di SMK IPT Karangpanas Semarang pada 

dasarnya telah menerima setiap kebijakan dan kondisi yang ada didalam 

sekolah seperti fasilitas yang menunjang guru dalam bekerja, bentuk fisik 

sekolah yang seharusnya dapat di tata lebih baik dan menganggap bahwa 

setiap nilai-nilai yang berlaku di sekolah sesuai dengan keinginan dari guru 

tersebut. 

Berdasarkan hasil data penelitian, variabel kepuasan kerja  diperoleh 

Mean Empirik sebesar 63,52, Mean hipotetik sebesar 50 dan standar 

deviasi hipotetiknya sebesar 10. Dengan demikian,  hasil Mean Empirik 

kepuasan kerja guru lebih besar dari Mean Hipotetik hal ini 

mengindikasikan bahwa kepuasan kerja pada guru masuk dalam kategori 

tinggi. Dengan artian bahwa guru SMK IPT Karangpanas Semarang 

merasakan kenyamanan dalam bekerja. 

Kepuasan kerja dan iklim sekolah masuk dalam kategori tinggi dapat 

disebabkan karena latar belakang pendidikan para guru. Jika peneliti 

menilik lebih dalam lagi terkait kedua hal tersebut yakni pada saat guru 

mengisi skala penelitian dan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa ada 
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ketidaksesuaian dimana berdasarkan olah data yang berkaitan dengan 

kepuasan kerja didapatkan hasil bahwa tergolong kategori sedang 

(cenderung tinggi) sebaliknya dalam hasil wawancara guru merasakan 

ketidakpuasan dalam bekerja. 

Indikasi kepuasan kerja yang tinggi yaitu pertama yaitu latar belakang 

pendidikan guru di SMK IPT Karangpanas Semarang. Sebagian besar guru 

memiliki latar belakang pendidikan di jurusan pendidikan guru sehingga 

pekerjaan yang mereka dapatkan saat ini yaitu dengan menjadi guru SMK 

sesuai dengan latar belakang pendidikan para guru maka hal ini dapat 

memicu adanya rasa puas dalam bekerja.  

Selanjutnya berkaitan dengan adanya overlapping atau tumpang 

tindih item antar variabel. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan baik 

secara nama maupun isi pada aspek antar variabel. Dalam aspek sosial 

berisikan mengenai interaksi sosial antar warga sekolah dan dalam aspek 

fisik berisikan mengenai kondisi sekolah baik tampak luar maupun tampak 

dalam.  

Temuan selanjutnya yang menjadi penyebab kepuasan kerja tinggi 

yaitu adanya social desirability atau kepatutan sosial. Social desirability 

adalah adanya keinginan untuk mendapatkan persetujuan dan penerimaan 

sosial (social approval) yang dapat dicapai dengan cara melakukan 

sesuatu yang diterima oleh komunitas tertentu. Dapat dikatakan demikian 

karena pada saat pembagian skala yang membagikan skala tersebut 

adalah guru BK SMK IPT Karangpanas Semarang, sehingga para subjek 

memiliki perasaan was – was untuk menjawab yang sebenarnya karena 

khawatir jika pengisian skala ini mempengaruhi penilaian kinerja para guru. 
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Adapun kelemahan didalam penelitian ini : 

1. Skala penelitian yang hanya dititipkan pada salah satu guru dan 

kurang adanya pengawasan saat pengisian menyebabkan penelitian 

ini memakan waktu lama yaitu sekitar dua minggu. 

2. Rentang usia subjek yang terlalu jauh yaitu 24 – 60 tahun menjadi 

kelemahan dalam penelitian ini dikarenakan subjek rentang usia 

tersebut kemungkinan memiliki pandangan mengenai kepuasan 

kerja yang berbeda 

3. Adanya overlapping atau tumpang tindih item antar variabel. 

 

 


