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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Setelah melalaui proses penelitian dan pengumpulan data-data secara 

lengkap, selanjutnya peneliti melakukan analisis kuantitatif atau yang biasa 

disebut dengan analisis data statistik. Analisis ini difungsikan untuk mengetahui 

pengaruh budaya organisasi (X1) terhadap mutu proses pembelajaran (Y), 

pengaruh kinerja guru (X2) terhadap mutu proses pembelajaran (Y) dan pengaruh 

kedua variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y) pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung. Adapun Madrasah yang menjadi 

sampel penitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Bandar Lampung 

Pendidikan merupakan ujung tombak bagi setiap manusia dimana 

pendidikan ini dapat diperoleh baik secara formal in formal dan non formal. 

Pendidikan itu tidak mempunyai batas sejak dari buaian hingga akhir hayat 

yang disebut juga dengan Long Life Education ( Pendidikan Seumur Hidup). 

Dengan tuntutan seperti ini maka MIN 1 Bandar Lampung menjelaskan 

sejarah singkat berdirinya MIN 1 Tanjung Karang. Tanah tempat berdirinya 

MIN 1 Bandar Lampung ini adalah wakaf dari Bapak Kafil yang diserahkan 

pada satu Badan (Yayasan) yang dikelola oleh Ustadz Sadli (Alm.) dan 

kawan-kawan. Madrasah ini mulai berdiri pada tahun 1950 dengan nama 

Sekolah Rakyat Islam (SRI) . 
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Mengingat sekolah ini merupakan sekolah Islam secara historis 

keberdaannya telah muncul di tengah-tengah masyarakat pada tahun 1959 

yang sekolah Rakyat Islam Negeri (SRIN) tadinya, berubah nama menjadi 

MIN 1 Bandar Lampung Kepala Sekolahnya Bapak Ngadir Syah. 

Mengingat siswa makin bertambah banyak  maka pada pagi harinya sekolah 

ini dipakai oleh MIN 1 Tanjung Karang, sedangkan sore harinya dipakai 

oleh MIN 1 Teluk Betung Tanjung Karang. Pada tahun 1969 MIN 1 Teluk 

Betung pindah lokasi di Jl. Warsito No. 50 Kupang Teba Kec. Teluk Betung 

Utara. Sedangkan, MIN 1 Bandar Lampung berlokasi di Bandar Lampung 

di Jl. Gajah No. 2 Kedaton Bandar Lampung. 

Atas alasan ini, mengingat bertambahnya anak usia sekolah, keperluan 

masyarakat dalam dunia Pendidikan Agama akan semakin meningkat 

terutama MIN 1 Bandar Lampung. Maka dari itu, dikeluarkanlah SK Bapak 

Menteri Agama No. 2/ 1959 Tentang Berdirinya MIN 1 Bandar Lampung 

sampai saat ini. Adapun Kepala – kepala MIN 1 Bandar Lampung dari 

pertama sampai dengan sekarang, adalah : 

1. Azhari Ahmad (Alm.) 

2. Rusinah Nurdin (Alm.) 

3. Wahid Yakub (Alm.) 

4. Ngadir Syah 

5. Ismail. AR 

6. Abdul Aziz, S.H 

7. Roswati Arifin (Alm.) 

8. Erzat Effendi ( Alm.) 

9. Dra. Erjati Abbas  

( Thn. 1993 – 2001) 

10. Saidi Rahman, A.Ma  

( 2001 – 2006)  

11. Dra. Nur Laily ( 2006 s.d 2012 ) 

12. Dra. Upik Dahlenawati  

(2012 – 2014) 

13. Hartawan,S.Pd.I.,M.M  

(2014 s.d sekarang) 



99 

 

Adapun Visi dan Misi MIN 1 Bandar Lampung adalah  “Terwujudnya insan 

yang ,cerdas,mandiri dan islami” dengan misi sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pembelajaran agama Islam secara 

berkesinambungan 

b. Meningkatkan Pendidik dan Tenaga Pendidik profesional 

c. Meningkatkan Kualitas Proses KBM 

d. Menjalin Hubungan Harmonis Internal dan Eksternal. 

e. Merealisasikan manageman partisipatif dengan melibatkan 

seluruh warga madrasah dan komite madrasah. 

f. Mendorong dan membantu siswa mengenali potensi dirinya 

untuk dikembangkan secara optimal.  

MIN 1 Bandar Lampung terdapat 16 Rombongan Belajar 

(rombel) dengan rincian kelas 1 berjumlah 3 rombel, kelas 2 

berjumlah 3 rombel, kelas 3 berjumlah 3 rombel, kelas 4 berjumlah 3 

rombel, kelas 5 berjumlah 2 rombel dan kelas 6 berjumlah 2 rombel.  

Adapun keadaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan di MIN 1 Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MIN 1 Bandar Lampung 2017 

NO NAMA 
JABATAN/ 

BIDANG STUDI YANG DIAMPU 

1 Hartawan,S.Pd.I.,M.M KEPALA MADRASAH (Fiqih) 

2 Rosmiyati Arif,S.Pd.I GURU KELAS 

3 Zurismiyati,S.Pd.I GURU KELAS 

4 Dra.Zainah Umar,M.Pd.I GURU KELAS 

5 Dra.Hj.Wiwin Sriani,S.Pd.I GURU KELAS 

6 Eni Hastuti,M.Pd.I GURU B.STUDI Fiqih 
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7 Anizar Beti,S.Pd.I GURU B.STUDI Akidah Akhlak 

8 Yuliyati,S.Ag GURU KELAS 

9 Misnawati,S.Pd.I GURU B.STUDI Fiqih 

10 Roni,S.Pd.I GURU B.STUDI Al-qur'an Hadist 

11 Fathul Qorib,M.Pd.I GURU KELAS 

12 Fifi Sri Haryati,S.Pd.I GURU B.STUDI Al-qur'an Hadist 

13 Miftahul Jannah,S.Pd.I GURU B.STUDI Fiqih 

14 Dewi Puspita,S.Pd.I GURU B.STUDI Akidah Akhlak 

15 Lisna Hayati, S.Pd.I GURU B.STUDI Al-qur'an Hadist 

16 Aslaida,S.Pd.I GURU KELAS 

17 Fadila Natalia,S.Pd GURU KELAS (BK) 

18 Pili Fajri, S.Pd.I. GURU KELAS 

19 Suresdasari,M.Pd.I GURU KELAS 

20 Niea Wahyuni,S.Kom Tata Usaha 

21 Kusumawati,S.Pd.I GURU KELAS 

22 Nurlina,S.Pd.I GURU B.STUDI Bahasa Inggris 

23 Lilis Supriyanti,S.Pd GURU B.STUDI PJOK 

24 Elyza Nurwita,S.Pd GURU B.STUDI Bahasa Inggris 

25 Nyi Ayu Chairunnisa,S.Pd. GURU B.STUDI PKN 

26 Chandra Fauryan R,S.Pd GURU B.STUDI Bahasa Inggris 

27 Nizam Pahlepi,S.Pd.I GURU B.STUDI / TU 

28 Ahmad Yasir,S.Pd.I TAHFIZ 

29 Marten Arbinta SATPAM 

30 R.Zaidir Munesti PENJAGA SEKOLAH 

Sumber: Bagian Tata Usaha MIN 1 Bandar Lampung 

 

2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Bandar Lampung 

Berdirinya MIN 6 Bandar Lampung ini berlatar belakang dari 

kebutuhan masyarakat terhadap Sekolah Dasar yang pada waktu itu di Way 

Halim belum ada sehingga timbulah inisiatif mendirikan sebuah Madrasah 

Swasta yang berdiri pada tahun 1968, untuk menyediakan lembaga 

pendidikan Islam Formal bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya, dengan 

tokoh-tokoh para pendirinya adalah Bapak Sugi Pranoto dan rekan. 
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Madrasah ini didirikan atas tanah wakaf Bapak Kafil (Alm), dengan 

luas tanah seluruhnya 3451 meter persegi. Adapun yang dipakai sekarang 

bangunan yang seluas 2046 meter persegi. Setelah Madrasah ini mengalami 

pergantian kepengurusan periode demi periode, maka pada tahun 1992 

Madrasah swasta resmi bersetatus Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Way 

Halim Kota Bandar Lampung dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor : II/1992, dan pada tahun 2014 MIN Way Halim Berubah 

Nama menjadi MIN 6 Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Menteri 

Agama RI No 157 Tahun 2014 tentang perubahan nama madrasah yang 

ditetapkan pada tanggal 17 Septemnber 2014 hingga sekarang ini. 

Adapun visi MIN 6 Bandar Lampung adalah “Menjadikan siswa yang 

islami, cerdas, kreatif, terampil, mandiri, bertanggung jawab,  berakhlak mulia dan 

bertaqwa kepada Allah SWT” dengan misi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan profesional guru dan karyawan. 

b. Meningkatkan kinerja seluruh komponen madrasah. 

c. Meningkatkan pengamalan siswa terhadap pelajaran Pendidikan Islam 

d. Mengobtimalkan sarana dan prasarana yang menunjang KBM 

e. Meningkatkan potensi siswa di bidang akademik maupun ekstrakurikuler. 

Rombongan belajar (rombel) di MIN 6 Bandar Lampung, berjumlah 21 

rombel, terdiri atas kelas 1 berjumlah 4 rombel, kelas 2 berjumlah 4 

rombel, kelas 3 berjumlah 4 rombel, kelas 4 berjumlah 4  rombel, 

kelas 5 berjumlah 3 rombel dan kelas 6 berjumlah 2 rombel.  Adapun 

keadaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan di MIN 1 Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MIN 6 Bandar Lampung 2017 

NO NAMA JABATAN 

1 Khoiri, S.Ag Kepala Madrasah 

2 Sabta Ma’rifah, S.Pd.I Wali Kelas 1a 

3 Apriyati, S.Pd.I Wali Kelas 1b 

4 Windarti, S.Pd.I Wali Kelas 1c 

5 Nur Fatonah, S.Pd.I Wali Kelas 1d 

6 Ayumas, S.Pd.I Wali Kelas 2a 

7 Siti Zaenaf, S.Pd.I Wali Kelas 2b 

8 Harani Vitriani, S.Pd Wali Kelas 2c 

9 Sukminah, S.Pd.I Wali Kelas 2d 

10 Masroro Hasta Handayani, S.Ag Wali Kelas 3a 

11 Marwiah, S.Pd.I Wali Kelas 3b 

12 Ida Hartati, S.Pd.I Wali Kelas 3c 

13 Ely Urpiah, S.Ag Wali Kelas 3d 

14 Nur Asiah, S.Pd.I Wali Kelas 4a 

15 Nopridawati, S.Pd.I Wali Kelas 4b 

16 Islamana, S.Pd.I Wali Kelas 4c 

17 Hadisi, S.Pd.I Wali Kelas 4d 

18 Ervina, S.Pd Wali Kelas 5a 

19 Hj. Murniati, S.Pd.I  Wali Kelas 5b 

20 Nurjanah, S.Pd.I Wali Kelas 5c 

21 Septianingsih, S.Pd.I Wali Kelas 6a 

22 Rosalina Nursyam, S.Pd Wali Kelas 6b 

23 Cahri Hidayat, S.Pd.I Guru PENJAS 

24 Afrida Erni. D., S.Pd.I Guru B.Studi 

25 Siti Aminah, S.Pd.I Guru PAI 

26 Tri Maylina Widyastuti,S.Pd Guru B.Studi 

27 Febri Catur Saputra, S.Pd.I Guru B.Studi 

28 Annisa Rahmawati, S.Pd Guru B.Studi 
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29 Junaedi, S.Pd.I Guru B.Studi 

30 Akmaluddin, S.Pd.I GBS / Staf TU 

31 Agung Kurnia Bendahara  

32 Etika Ledi, S.Pd.I TU 

33 Okta Ria Supemi Hany, A.Md Staf TU 

34 Hery Yusmar Penjaga Sekolah  

35 Ramli SATPAM 

36 Budi Omara Cleaning Service 

Sumber: Bagian Tata Usaha MIN 6 Bandar Lampung 

 

3. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 7 Bandar Lampung 

MIN 7 Bandar Lampung merupakan saslah sati Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri yang berada dibawah naungan Kementrian Agama Kota Bandar 

Lampung. MIN 7 berkedudukan di Jalan Pulau Buton, Gang Gunung 

Kancil, Jagabaya II Bandar Lampung. Adapun visi MIN 7 Bandar Lampung 

adalah “Menciptakan siswa yang berakhlakul karimah, memiliki ilmu 

pengetahuan, yang berguna untuk dirinya dan keluarga masyarakat bangsa 

dan negara serta agama”, dengan Misi sebagai berikut: 

a. Mengajarkan dan mengembangkan pendidikan dasar IPTEK dan 

IMTAQ. 

b. Menjalin kerjasama antar lembaga pendidikan. 

c. Memadukan keunggulan madrasah dengan apa yang ada di dalam 

masyarakat. 

d. Menumbuhkan kesadaran orang tua tentang pentingnya partisipasi 

dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 



104 

 

Jumlah seluruh rombongan belajar (rombel) di MIN 7 Bandar Lampung 

adalah 10 rombel dengan rincian, kelas 1 berjumlah 2 rombel, kelas 2 

berjumlah 2 rombel, kelas 3 berjumlah 2 rombel, kelas 4 berjumlah 2 

rombel dan kelas 5,6 masing-masing berjumlah 1 rombel. Adapun keadaan 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di MIN 7 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MIN 7 Bandar Lampung 2017 

 

NO NAMA JABATAN 

1 Hj. Munashiroh, S.Ag.,MM KEPALA MADRASAH 

2 Hj. Pori Karlia, S.Pd Guru Kelas 

3 Siti Rubaya, S.Ag., M.Pd.I Guru Agama 

4 Hj. Bainah, A.Ma Guru Kelas 

5 Siti Hajar D., S.Pd.I Guru Agama 

6 Masnah, S.Pd Guru Kelas 

7 Hj. Ety Suswati, S.Pd.I.,M.Pd.I Guru Kelas 

8 Firdawati, S.Pd.I Guru Agama 

9 Aris Sholahuddin, S.Pd.I Guru Agama 

10 Himaini, S.Pd.I Guru Kelas 

11 Barzan, M.Pd.I Guru Agama 

12 Muhammad Itsnaini,M.Pd.I Guru Agama 

13 Liga Jefriyansyah, S.Pd., M.Pd.I Guru Kelas 

14 Hj. Andriani, S.Pd.I Tata Usaha 

15 Lina Aprida, A.Ma Guru Kelas 

16 Rahmat Zulfikar R, S.Pd Guru Kelas 

17 Erni Guru Kelas 

18 Maya Suryani, S.P. Tata Usaha 

19 Hendri Yansyah, S.Pd Tata Usaha 

20 Tri Agustina, S.Pd.I Guru Kelas 

Sumber: Bagian Tata Usaha MIN 1 Bandar Lampung 
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Dari data-data di atas diketahui bahwa jumlah rombongan belajar ketiga 

Madrasah berjumlah 37 rombongan belajar dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Rekapituasi Rombongan Belajar 

 

No Madrasah Jumlah Rombel 

1 MIN 1 Bandar Lampung 16 

2 MIN 6 Bandar Lampung 21 

3 MIN 7 Bandar Lampung 10 

Jumlah 47 

 

Berdasarkan tabel diatas MIN 1 Bandar Lampung mempunyai 16 

rombongan belajar, MIN 6 mempunyai 21 rombongan belajar dan MIN 7 

Bandar Lampung berjumlah 10 rombongan belajar. Dengan demikian 

berarti terdapat 47 guru kelas yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

4. Deskripsi data penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah angka-angka yang merupakan jawaban 

atas kuesioner yang diberikan kepada 47 guru sebagai responden dari 3 

Madrasah yang dijadikan sebagai sampel dari seluruh Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri di Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan mutu proses 

pembelajaran, budaya organisasi dan kinerja guru. Selain itu ditunjang pula 

dengan data-data yang bersumber dari bagian Tata Usaha pada setiap 

Madrasah yang dimaksud. 

Kemudian untuk melihat atau mengetahui tingkat capaian responden 

terhadap Variabel (a) berdasarkan kuesioner yang disebar dapat menggukan 

rumus: 
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Capaian Var (a) =  x 100% 

 

 

Kriteria yang digunakan adalah: 

86% - 100% = Sangat Baik 

71% - 85% = Baik 

56% - 70% = Cukup 

41% - 55% = Kurang baik 

0 % - 40%  = Buruk 

 

Capaian kompetensi masing-masing variabel berdasarkan angket yang 

disebar, dapat dilihat didalam tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Capaian Kompetensi Variabel 

 

Variabel ∑ Skor 
∑skor 

max 
Persentase Keterangan 

Mutu Proses 

Pembelajaran (Y) 
2632 2820 93,33% Sangat Baik 

Budaya Organisasi 

(X1) 
2611 2820 92,59% Sangat Baik 

Kinerja Guru (X2) 2633 2820 93,39% Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kompetensi variabel 

Mutu Proses Pembalajaran sebesar 93,33% tergolong sangat baik, capaian 

kompetensi variabel Organisasi sebesar 92,59% yang tergolong sangat baik, 

dan capaian kompetensi Kinerja Guru sebesar 93,39% pula tergolong sangat 

baik. Sehingga capaian kompetensi seluruh variabel tergolong sangat baik. 
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B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data yang didapatkan mengikuti atau mendekati hukum sebaran normal dari 

Gauss. Apabila sebarang data normal, maka tekhnik analisis yang digunakan 

yaitu Independent Sample T Test. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    Unstandardized 

Residual 

N 47 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,96240854 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,129 

Positive ,129 

Negative -,064 

Kolmogorov-Smirnov Z ,884 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,415 

 

Berdasarkan tabel uji normalitas diperoleh nilai Asymp Signifikan (p) 

sebesar 0,415 dengan taraf signifikansi sebesar 0.05. Data dikatakan 

berdistribusi normal apabila p > 0,05. Berdasarkan tabel di atas maka 0,415 

> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut distribusi normal.  

Data berdistribusi normal merupakan syarat untuk melanjutkan analisis 

data ke dalam bentuk regresi. Mengingat bahwa data ketiga variabel setelah 

melalui uji normalitas ternyata berdistribusi normal maka analisis dapat 
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dilanjutkan ke uji regresi. Berikut gambar distribusi data berdasarkan grafik 

3 dimensi SPS 17.0: 

Gambar 4.1 

Distribusi Normalitas Data Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Linearitas 

Uji Lineritas digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara 

satu variabel independen terhadap variabel dependen. Uji linearitas dalam 

penelitian ini untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel Budaya 

Organisasi (X1) terhadap variabel Mutu Proses Pembelajaran (Y) dan 

hubungan antara variabel Kinerja Guru (X2) terhadap variabel Mutu Proses 

Pembelajaran (Y). X1 dikatakan linear terhadap Y apabila  nilai deviation 

from linearity-nya lebih besar dari 0,05, begitu juga X2 dikatakan linear 

terhadap Y apabila nilai deviation from linearity-nya lebih dari 0,05 pada 

taraf signifikansi 0,05.Berikut ini tabel uji linaritas data penelitian: 
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Tabel 4.7 

Uji Linearitas Data Penelitian 

 

Variabel 
Nilai 

DFL 
Sig. Keterangan 

Budaya Organisasi (X1) 

terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran (Y) 

0,207 0,05 Linear 

Kinerja Guru (X2) terhadap 

Mutu Proses Pembelajaran (Y) 
0,376 0,05 Linear 

 

Berdasarkan tabel diatas pada kolom Deviation From Linearity (DFL)  

dengan taraf signifikansi 0,05 pada Budaya Organisasi (X1) terhadap Mutu 

Proses Pembelajaran (Y) sebesar 0,207 > 0,05 maka dinyatakan reliabel dan  

Deviation From Linearity (DFL)  dengan taraf signifikansi 0,05 pada 

Kinerja Guru (X2) terhadap Mutu Proses Pembelajaran (Y) sebesar 0,207 > 

0,05 maka dinyatakan reliabel.  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui kedua variabel bebas mempunyai 

hubungan terhadap variabel terikat. Oleh sebab itu data ini dapat dilanjutkan 

ke uji regresi linear sederhana maupun uji regresi linear muliple. 

3. Uji Homogenitas 

Tujuan uji homogenitas sampel adalah untuk mengetahui kondisi 

data sampel yang diperoleh merupakan sampel berasal dari populasi 

bervarian homogen atau tidak homogen. Pengujian homogenitas data dari 

sampel menggunakan teknik uji analisis One-Way Anova. Kriteria uji 

homogenitas data dari sampel adalah jika nilai signifikansi > 0,05, maka 

variansi setiap sampel homogen dan (Ha) ditolak, dan jika nilai signifikansi 

< 0,05, maka variansi setiap sampel tidak homogen dan (H0) diterima. 
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Kriteria pengujian terima hipotesis nol jika Asimtotik Significance lebih 

besar dari = 0,05 dan terima lainnya. Hipotesis yang diuji adalah: 

Ha: Varian populasi homogen 

Ho: Varian populasi adalah tidak homogen 

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui program SPSS 17.0 diketahui 

bahwa data penelitian tentang Mutu Proses Pembelajaran (Y) sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Homogenitas Y 

 

Test of Homogeneity of Variances 

MUTU PROSES 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,280 2 44 ,114 

 

Diketahui nilai signifikansi  sebesar 0,114 lebih besar dari 0,05 atau 

nilai sig. (Y) > 0,05. Pada df2 44 responden dan daf1 22 responden dengan 

rumus df1 + df2 + 1 maka diketahui responden berjumlah 47 orang. Meliat 

nilai Asimtotik Significance di atas, berarti variansi populasi pada variabel 

mutu proses pembelajaran bersifat homogen dengan nilai Asimtotik 

Significance sebesar 0,114 dan dapat dilanjutkan pada tahap pengolahan 

data selanjutnya. 

Selanjutnya, akan diuji pula hipotesis homogenitas pada variabel 

budaya organisasi (X1). Berdasarkan pengujian hipotesis melalui program 

SPSS 17.0 diketahui bahwa data penelitian tentang Budaya Organisasi (X1) 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Uji Homogenitas X1 

 

Test of Homogeneity of Variances 

BUDAYA ORGANISASI 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,472 2 44 ,096 

 

Diketahui nilai signifikansi  sebesar 0,096 lebih besar dari 0,05 atau 

nilai sig. (Y) > 0,05. Pada df2 44 responden dan df1 22 responden dengan 

rumus df1 + df2 + 1 maka diketahui responden berjumlah 47 orang. Meliat 

nilai Asimtotik Significance di atas, dapat disimpulkan bahwa ho ditolak 

dan ha diterima, berarti variansi populasi pada variabel budaya organisasi 

bersifat homogen dengan nilai Asimtotik Significance sebesar 0,096 dan 

dapat dilanjutkan pada tahap pengolahan data selanjutnya. 

Uji hipotesis homogenitas pada variabel kinerja guru (X2) berdasarkan 

pengujian hipotesis melalui program SPSS 17.0 diketahui bahwa data 

penelitian tentang kinerja guru (X2) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Homogenitas X2 

 

Test of Homogeneity of Variances 

KINERJA GURU 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,718 2 44 ,077 

 

Diketahui nilai signifikansi pada variabel kinerja guru (X1) sebesar 

0,077 lebih besar dari 0,05 atau nilai sig. (Y) > 0,05. Pada df2 44 responden 

dan df1 22 responden dengan rumus df1 + df2 + 1 maka diketahui 
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responden berjumlah 47 orang. Meliat nilai Asimtotik Significance di atas, 

dapat disimpulkan bahwa ho ditolak dan ha diterima, berarti variansi 

populasi pada variabel budaya organisasi bersifat homogen dengan nilai 

Asimtotik Significance sebesar 0,077 dan dapat dilanjutkan pada tahap 

pengolahan data selanjutnya. 

 

C.  Pengujian Hipotesis 

1. Pengaruh Budaya Organisasi (X1) terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

Hipotesis pertama yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut: 

Ha  

(Hipotesis Alterbatif) 

: Terdapat pengaruh antara Budaya 

Organisasi (X1) terhadap mutu proses 

pembelajaran (Y) 

Ho  

(Hipotesis Nihil) 

: Tidak terdapat pengaruh antara Budaya 

Organisasi (X1) terhadap mutu proses 

pembelajaran (Y) 

Cara untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti menggunakan statistik 

regresi lenier sederhana yang didalam analisisnya menggunakan program 

SPSS Tipe17.0. Uji regresi linear dapat menunjukkan besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan uji t. ha diterima dan ho 

ditolak apabila nilai thit > ttabel serta ha ditolak dan ho diterima apabila nilai 

thit < ttabel . Hasil uji regresi linear sederhana variabel Budaya Organisasi 

(X1) terhadap mutu proses pembelajaran (Y) menggunakan program SPSS 

17.0  dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Uji Regresi Linear Sederhana (Uji t) 

Budaya Organisasi (X1) terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,527 4,559   2,748 ,009 

BUDAYA ,783 ,082 ,819 9,560 ,000 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai thit variabel Budaya Organisasi 

sebesar 9,560, sedangkan nilai ttabel berdasarkan nilai t tabel dalam lampiran 

sebesar 2,014. Sehingga dapat disipulkan ha diterima dan ho ditolak, dimana 

terdapat hubungan antara antara Budaya Organisasi terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran. 

Hubungan Budaya Organisasi terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

dapat dituliskan dalam rumus Y = 12,527+0,783X yang berarti nilai 

konsistensi variabel X1 sebesar 12,527 dengan catatan setiap penambahan 

nilai 1% pada variabel X1 maka nilai pengaruhnya bertambah sebesar 0,783. 

Adapun besar pengaruh Budaya Organisasi (X1) terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran dapat dilihat berdasarkan tabel  Regrasi berikut: 

Tabel 4.12 

Regresi Linear Sederhana X1 terhadap Y 

 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .819
a
 ,670 ,663 2,18976 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui koefisien korelasi (R Square) 

variabel budaya organisasi terhadap mutu proses pembelajaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 0,670. 

Berdasarkan tingkat keeratan pengaruh maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh budaya organisasi terhadap mutu proses pembelajaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah 67%. 

Cara untuk mengetahui kuat dan lemahnya keeratan pengaruh antar 

variabel, secara sederhana dapat dikategorikan berdasarkan nilai koefisien 

korelasi (R Square) dari Guilford Empirecal Rulesi berikut ini: 

0,00 ≤ x < 0,20 : Pengaruh sangat lemah / rendah 

0,20 ≤ x < 0,40 : Pengaruh rendah 

0,40 ≤ x < 0,70 : Pengaruh sedang / cukup 

0,70 ≤ x < 0,90 : Pengaruh kuat / tinggi 

0,90 ≤ x < 1,00 : Prengaruh sangat kuat / tinggi 

Berdasarkan pengkategorian di atas diketahui koefisien korelasi (R 

Square) variabel budaya organisasi terhadap mutu proses pembelajaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 0,670 

tergolong pengaruh yang sedang/cukup. 

 

2. Pengaruh Kinerja Guru (X2) terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

Hipotesis kedua yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut: 

Ha  

(Hipotesis Alterbatif) 

: Terdapat pengaruh antara Kinerja Guru 

(X2) terhadap mutu proses pembelajaran 

(Y) 
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Ho  

(Hipotesis Nihil) 

: Tidak terdapat pengaruh antara Kinerja 

Guru (X2) terhadap mutu proses 

pembelajaran (Y) 

Cara untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti menggunakan statistik 

regresi lenier sederhana yang didalam analisisnya menggunakan program 

SPSS Tipe17.0. Uji regresi linear dapat menunjukkan besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan uji t. ha diterima dan ho 

ditolak apabila nilai thit > ttabel serta ha ditolak dan ho diterima apabila nilai 

thit < ttabel . Hasil uji regresi linear sederhana variabel Kinerja Guru (X2) 

terhadap mutu proses pembelajaran (Y) menggunakan program SPSS 17.0  

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Regresi Linear Sederhana (Uji t) 

Kinerja Guru (X2) terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 23,663 6,734  3,514 ,001 

KINERJA ,577 ,120 ,583 4,813 ,000 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai thit variabel Kinerja Guru sebesar 

4,813, sedangkan nilai ttabel berdasarkan nilai t tabel dalam lampiran sebesar 

2,014. Sehingga dapat disipulkan ha diterima dan ho ditolak, dimana 

terdapat hubungan antara antara Kinerja Guru terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran. 
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Hubungan Kinerja Guru terhadap Mutu Proses Pembelajaran dapat 

dituliskan dalam rumus Y = 23,663+0,577X yang berarti nilai konsistensi 

variabel X2 sebesar 23,663 dengan catatan setiap penambahan nilai 1% 

pada variabel X2 maka nilai pengaruhnya bertambah sebesar 0,577. 

Adapun besar pengaruh Kinerja Guru (X2) terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran dapat dilihat berdasarkan tabel  Regrasi berikut: 

Tabel 4.14 

Regresi Linear Sederhana X2 terhadap Y 

 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .583
a
 ,340 ,325 3,09755 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui koefisien korelasi (R Square) 

variabel Kinerja Guru terhadap mutu proses pembelajaran pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 0,340. 

Berdasarkan tingkat keeratan pengaruh maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh Kinerja Guru terhadap mutu proses pembelajaran pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah 34%. 

Cara untuk mengetahui kuat dan lemahnya keeratan pengaruh antar 

variabel, secara sederhana dapat dikategorikan berdasarkan nilai koefisien 

korelasi (R Square) dari Guilford Empirecal Rulesi berikut ini: 

0,00 ≤ x < 0,20 : Pengaruh sangat lemah / rendah 

0,20 ≤ x < 0,40 : Pengaruh rendah 

0,40 ≤ x < 0,70 : Pengaruh sedang / cukup 

0,70 ≤ x < 0,90 : Pengaruh kuat / tinggi 

0,90 ≤ x < 1,00 : Prengaruh sangat kuat / tinggi 
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Berdasarkan pengkategorian di atas diketahui koefisien korelasi (R 

Square) variabel kinerja guru terhadap mutu proses pembelajaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 

0,340 tergolong pengaruh yang rendah. 

 

3. Pengaruh budaya organisasi (X1) dan kinerja guru (X2)  secara 

bersama-sama terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

Hipotesis ketiga yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut: 

Ha  

(Hipotesis Alterbatif) 

: Terdapat  pengaruh budaya organisasi (X1) 

dan kinerja guru (X2)  secara bersama-sama 

terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

Ho  

(Hipotesis Nihil) 

: Tidak ada pengaruh budaya organisasi (X1) 

dan kinerja guru (X2)  secara bersama-sama 

terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

Cara ntuk menguji hipotesis tersebut, peneliti menggunakan statistik 

regresi lenier multipel yang di dalam analisisnya menggunakan program 

SPSS Tipe17.0. Uji regresi linear dapat menunjukkan besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan uji f. ha diterima dan ho 

ditolak apabila nilai fhit > ftabel serta ha ditolak dan ho diterima apabila nilai 

fhit < ftabel . Hasil uji regresi linear multipel variabel budaya organisasi (X1) 

dan kinerja guru (X2)  secara bersama-sama terhadap mutu proses 

pembelajaran (Y) menggunakan program SPSS 17.0  dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.15 

Uji Regresi Linear Multipel (Uji f) 

X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y 

 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 476,852 2 238,426 59,220 .000
a
 

Residual 177,148 44 4,026   

Total 654,000 46    

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai fhit variabel budaya organisasi 

dan kinerja guru sebesar 59,220, sedangkan nilai ftabel berdasarkan nilai f 

tabel dalam lampiran sebesar 3,20. Sehingga dapat disipulkan ha diterima 

dan ho ditolak, dimana terdapat hubungan antara antara Budaya Organisasi 

dan Kinerja Guru  secara bersama-sama terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran. Adapun hubungan variabel dapat dilihat pada tabel t berikut: 

Tabel 4.16 

Uji Regresi Linear Multipel (Uji t) 

X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 3,900 5,021 
  

,777 ,441 

BUDAYA ,667 ,084 ,697 7,952 ,000 

KINERJA ,269 ,087 ,272 3,098 ,003 

 

Hubungan Budaya Organisasi dan Kinerja Guru  secara bersama-sama 

terhadap Mutu Proses Pembelajaran dapat dituliskan dalam rumus Y = 

3,900+0,667X1+0,269X2 yang berarti nilai konsistensi variabel X1 dan X2 

sebesar 3,900 dengan catatan setiap penambahan nilai 1% pada variabel X1 
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bersama-sama dengan X2 maka nilai pengaruhnya bertambah sebesar 0,667 

pada X1 dan 0,269 pada X2. 

Adapun besar pengaruh Budaya Organisasi dan Kinerja Guru secara 

bersama-sama terhadap Mutu Proses Pembelajaran dapat dilihat berdasarkan 

tabel  Regrasi berikut: 

Tabel 4.17 

Regresi Linear Multipel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .854
a
 ,729 ,717 2,00651 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui koefisien korelasi (R Square) 

variabel budaya organisasi dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap 

mutu proses pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung adalah sebesar 0,729. Berdasarkan tingkat keeratan pengaruh 

maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh budaya organisasi dan kinerja 

guru secara bersama-sama terhadap mutu proses pembelajaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah 72,9%. 

Cara untuk mengetahui kuat dan lemahnya keeratan pengaruh antar 

variabel, secara sederhana dapat dikategorikan berdasarkan nilai koefisien 

korelasi (R Square) dari Guilford Empirecal Rulesi berikut ini: 

0,00 ≤ x < 0,20 : Pengaruh sangat lemah / rendah 

0,20 ≤ x < 0,40 : Pengaruh rendah 

0,40 ≤ x < 0,70 : Pengaruh sedang / cukup 

0,70 ≤ x < 0,90 : Pengaruh kuat / tinggi 

0,90 ≤ x < 1,00 : Prengaruh sangat kuat / tinggi 
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Berdasarkan pengkategorian di atas diketahui koefisien korelasi (R 

Square) variabel budaya organisasi dan kinerja guru secara bersama-sama 

terhadap mutu proses pembelajaran adalah sebesar 0,729. Oleh sebab itu 

pengaruh budaya organisasi dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap 

mutu proses pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung tergolong tinggi. 

  

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Budaya Organisasi (X1) terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

Setelah dilakukan uji regresi linear sederhana menggunakan program 

SPSS Tipe17.0. diketahui bahwa nilai thit variabel Budaya Organisasi 

sebesar 9,560, sedangkan nilai ttabel berdasarkan nilai t tabel dalam lampiran 

sebesar 2,014. Sehingga dapat disipulkan ha diterima dan ho ditolak, dimana 

terdapat hubungan antara antara Budaya Organisasi terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran. 

Hubungan Budaya Organisasi terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

dapat dituliskan dalam rumus Y = 12,527+0,783X yang berarti nilai 

konsistensi variabel X1 sebesar 12,527 dengan catatan setiap penambahan 

nilai 1% pada variabel X1 maka nilai pengaruhnya bertambah sebesar 0,783. 

Adapun besar pengaruh Budaya Organisasi (X1) terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran diketahui bahwa koefisien korelasi (R Square) variabel 

budaya organisasi terhadap mutu proses pembelajaran pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 0,670. 

Berdasarkan tingkat keeratan pengaruh maka dapat disimpulkan bahwa 
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pengaruh budaya organisasi terhadap mutu proses pembelajaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah 67% tergolong 

pengaruh sedang. Hal tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut: 

Diagram 4.1 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan indikator budaya organisasi yang buat oleh peneliti dan 

mengacu pada pendapat beberapa ahli, terlihat pada tabel 4.5 tentang 

ketercapaian kompetensi variabel budaya organisasi (X1) sebesar 92,59% 

dengan pengkategorian sangat baik. Hal ini berarti budaya organasisai pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung mempunyai 

ketecapaian kompetensi yang dan sesuai dengan teori dan ketentan yang 

berlaku di Madrasah. 

Setiap Madrasah menerapkan nilai-nilai budaya kerja Kementrian 

Agama yaitu: 

a. Integritas yang merupakan Keselarasan antara hati, pikiran, 

perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar; 

b. Profesionalitas, bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu 

dengan hasil terbaik; 

BUDAYA 

ORGANISASI

67%

FAKTOR LAIN

33%

MUTU PROSES PEMBELAJARAN
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c. Inovasi, Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal 

baru yang lebih baik; 

d. Tanggungjawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen; 

e. Keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. 

Melihat pentingnya budaya organisasi,  maka madrasah menerapakan 

budaya  organisasi  tersebut.  Pada  institusi  yang  mengelola  pendidikan 

madrasah tersebut budaya organisasi dijadikan sebagai pedoman dalam 

bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Langgulung pada landasan teori yang 

mendefinisikan bahwa,  “budaya madrasah merujuk pada suatu sistem 

nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama,  serta  

dilaksanakan  dengan  penuh  kesadaran  sebagai  perilaku alami, yang 

dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama 

diantara seluruh unsur dan personil madrasah baik itu kepala madrasah, 

guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama 

dengan madrasah.” 

Nilai-nilai  dalam budaya madrasah itu sendiri terdiri dari kedisiplinan, 

persaingan dan motivasi. Nilai-nilai kedisiplinan pada Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri di Kota Bandar Lampung dijunjung tinggi, setiap warga madrasah 

baik Kepala Madrasah, Guru, Staff dan Siswa senantiasa menjadikan 

kedisplinan sebagai norma. Kedisiplinan terhadap waktu, pekerjaan dan 

tugas-tugas yang diemban sebagai tanggung jawab terhadap Madrasah. 

Sedangkan persaingan warga madrasah lebih mengarah kepada persaingan 
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positif, dimana mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi pada 

bidangnya masing-masing. Kepala Madrasah berusaha meningkatkan 

kualitas kerja pada Madrasah. Guru berusaha meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Meskipun demikian masih terdapat kekurangan pada aspek 

kinerja guru dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran. Persaingan 

positif yang sangat jelas terjadi pada siswa MIN di Kota Bandar Lampung, 

diamana siswa senantiasa meningkatkan prestasi di bidang akademik 

maupun non akademik. Siswa bersemangat untuk berlomba-lomba dalam 

kebaikan (fastabiqul khairat). Hal ini dibuktikan dengan prestasi 

siswa/siswi MIN di kota Bandar Lampung yang seringakali menjuarai 

perlombaan dibidang akademik maupun non akademik. 

Mengacu pada aspek motivasi, MIN di Kota Bandar Lampung 

mempunyai tingkat motivasi yang tinggi. Kepala Madrasah senantiasa 

memberikan motivasi kepada guru dan staff di lingkungan Madrasah untuk 

meningatkan kinerja dan guru senantiasa memberikan motivasi kepada 

siswa agar mampu meningkatkan prestasi. Siswa memotivasi diri sendiri 

untuk meningatkan prestasi baik pada bidang akademik maupun non 

akademik. Norma-norma  yang  diyakini  dalam  budaya  madrasah  antara  

lain  kejujuran, keadilan, sopan santun, dan keteladanan. Sikap yang 

dimiliki oleh warga madrasah adalah menghargai walau, bersikap obyektif, 

dan sikap ilmiah. Kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkan warga madrasah 

meliputi kerjasama dan tanggung jawab. Sedangkan untuk perilaku yang 

ditunjukkan terdiri dari kerja keras dan komitmen pada tugas. 
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Pembinaan pendidikan melalui pengembangan budaya madrasah 

menurut Departemen Pendidikan Nasional memuat beberapa prinsip 

pengembangan budaya. Hal tersebut juga tercermin pada budaya organisasi 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:  

a. Berkelanjutan, artinya pengembangan dan pembinaan karakter 

dilakukan secara terus menerus alam jangka waktu yang panjang. 

b. Terpadu, pengembangan dan pembinaan budaya madrasah 

dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh aktifitas madrasah. 

c. Seluruh aktifitas pendidik dan tenaga kependidikan konsisten 

dalam  pengembangan  dan  pembinaan  budaya  madrasah.  

Semua  warga  madrasah harus mengimplementasikan nilai-nilai 

positif dalam ucapan, sikap dan perilaku. 

d. Nilai  budaya  madrasah  tidak  hanya  dipajang  melalui poster, 

melainkan diterapkan secara langsung. Mendiidik siswa untuk 

selalu melaksanakan salat berjamaah, selalu disiplin, sopan santun, 

dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. 

e. Suasana yang menyenangkan adalah bebas dari rasa takut. 

Merujuk dari beberapa aspek tersebut Madrasah Ibtidaiyah Negeri di 

Kota Bandar Lampung dipandang telah mampu melaksanakan budaya 

organisasi dengan baik  yang dijadikan sebagai dasar dan panduan dalam 

beertindak bagi seluruh warga madrasah serta berpengaruh terhadap mutu 

proses pembelajaran yang terjadi. Sehingga mutu proses pembelajaran 

menjadi lebih baik seiring peningkatan kualitas budaya madrasah. 
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2. Pengaruh kinerja guru (X2) terhadap mutu proses pembelajaran (Y) 

Variabel bebas kedua yang diindikasikan sebagai salah satu penentu 

mutu proses pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung adalah kinerja guru. Guru merupakan salah satu unsur yang 

perpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran di dalam Madrasah. 

Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh kinerja guru terhadap mutu proses pembelajaran di Madrasah. 

Setelah dilakukan uji statistik regresi lenier sederhana yang didalam 

analisisnya menggunakan program SPSS Tipe17.0. diketahui bahwa nilai thit 

variabel Kinerja Guru sebesar 4,813, sedangkan nilai ttabel berdasarkan nilai t 

tabel dalam lampiran sebesar 2,014. Sehingga dapat disipulkan ha diterima 

dan ho ditolak, dimana terdapat hubungan antara antara Kinerja Guru 

terhadap Mutu Proses Pembelajaran. 

Hubungan Kinerja Guru terhadap Mutu Proses Pembelajaran dapat 

dituliskan dalam rumus Y = 23,663+0,577X yang berarti nilai konsistensi 

variabel X2 sebesar 23,663 dengan catatan setiap penambahan nilai 1% 

pada variabel X2 maka nilai pengaruhnya bertambah sebesar 0,577. 

Adapun besar pengaruh Kinerja Guru (X2) terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran diketahui koefisien korelasi (R Square) variabel Kinerja Guru 

terhadap mutu proses pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di 

Kota Bandar Lampung adalah sebesar 0,340. Berdasarkan tingkat keeratan 

pengaruh maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Kinerja Guru terhadap 

mutu proses pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 
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Lampung adalah 34% tergolong rendah. Hal tersebut dapat digambarkan 

pada diagram brikut: 

Diagram 4.2 

Pengaruh Kinerja Guru terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

 

Berdasarkan indikator kinerja guru yang buat oleh peneliti dan mengacu 

pada pendapat beberapa ahli, pada tabel 4.5 diketahui bahwa  ketercapaian 

kompetensi terkait variabel budaya organisasi (X1) sebesar 93,39% dengan 

pengkategorian sangat baik. Hal ini berarti kinerja guru pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung mempunyai ketecapaian 

kompetensi yang dan sesuai dengan teori dan ketentan yang berlaku di 

Madrasah. 

Disisi lain, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diketahui 

bahwa guru Madrasah Ibtidaiyah pada ketiga sampel Madrasah yang diteliti 

terdapat beberapa guru yang tidak sesuai kualifikasi ijazahnya sebagai guru 

kelas SD/MI yang seharusnya merupakan lulusan dari jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) atau lulusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) meskipun terdapat beberapa guru yang telah menyelesaikan 

pendidikan profesi guru sebagai guru kelas SD/MI. 

KINERJA GURU

34%

FAKTOR LAIN

66%

MUTU PROSES PEMBELAJARAN
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Selain hal tersebut, peneliti juga menemukan beberapa guru yang 

mempunyai kualitas kerja yang masih lemah. Berdasarkan data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa beberapa guru pada MIN di Kota Bandar 

Lampung tidak melakukan perencaan pembelajaran dengan baik. Guru 

menyiapkan perangkat pembelajaran, namun tidak memperhatikan ke-enam 

aspek penyusunan terutama pada penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Guru kurang memperhatikan memperhatikan perbedaan 

individu, partisipasi aktif, budaya membaca menulis, umpan balik & tindak 

lanjut, keterkaitan & keterpaduan serta penerapan Tekhnologi dan Informasi 

dalam pembelajaran. Sehingga hal ini berpengaruh pada mutu proses 

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. 

Ketidaktepatan pada sasaran atau tujuan pembelajaran banyak terjadi 

pada guru di Lingkungan MIN di Kota Bandar Lampung. Hal ini  

mengakibatkan pengaruh kepada mutu proses pembelajaran. Secara ril guru 

telah melaksanakan pembelajaran dengan baik, namun orientasi 

pembelajaran tidak tepat sasaran atau melenceng dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang telah ditentukan. Penggunaan media pembelajaran pun 

juga tidak aplikatif. Sehingga tidak sertamerta menuju pada sasaran atau 

tujuan pembelajaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman 

peserta didik dan mutu proses pembelajaran itu sendiri. 

Guru harus melakukan perbaikan terus menerus pada proses 

pembelajaran MIN di Kota Bandar Lampung. Perbaikan tersebut akan 

membantu mendongkrang nilai pengaruh kinerja guru kepada mutu proses 
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pembelajaran MIN di Kota Bandar Lampung. Mengingat seyogyanya 

kinerja guru akan beerpengaruh besar pada mutu proses pembelajaran 

Madrasah, sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kinerja 

guru terhadap mutu proses pembelajaran MIN di Kota Bandar Lampung 

hanya 34%. Peneliti meyakini hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor 

yang dipaparkan di atas. Perbaiakan pada aspek-aspek yang disebutkan di 

atas akan mampu meningkatkan pengaruh kinerja guru terhadap mutu 

proses pembelajaran MIN di Kota Bandar Lampung. 

Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud 

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. UU Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  pasal 39 ayat (2), 

menyatakan   bahwa  pendidik   merupakan   tenaga  profesional   yang  

bertugas merencanakan    dan    melaksanakan    proses    pembelajaran,    

menilai    hasil pembelajaran,   melakukan   pembimbingan   dan   

pelatihan   serta   melakukan penelitian  dan  pengabdian  kepada  

masyarakat,  terutama  bagi  pendidik  pada perguruan tinggi. 

Kompetensi guru menjadi hal yang penting sebagai salah satu penentu 

keberhasilan proses pembelajaran. Melihat fakta pada Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri yang dijadikans sampel terkait dengan kompetensi yang termasuk di 

dalamnya adalah kompetensi guru, maka perlu ada perbaikan terkait dengan 

kualifikasi guru yang dimaksud di atas. Pengukuran kualitas kerja guru 

menurut mulyasa Menurut Mulyasa terdapat indikator-indikator yang beberapa 

diantara telah mampu diterpkan dengan baik di lingkungan Madrasah 
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Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung. Dorongan untuk bekerja, tanggung 

jawab terhadap tugas, minat terhadap tugas, pengembangan diri, perhatian dari 

kepala sekolah, hubungan interpersonal dengan sesama guru, MGMP dan KKG 

menjadi faktor-faktor yang mendukunh kualitas kinerja guru sesuai stsandar 

Berkenaan dengan standar kinerja guru dalam buku panduan penilaian 

kinerja guru oleh pengawas menjelaskan bahwa standar kinerja guru itu 

berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya 

sepertipersiapan dan perencanaan pembelajaran pendayagunaan media 

pembelajaran, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan 

kepemimpinan yang aktif dari guru telah berjalan dengan baik dilingkungan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru memberikan 

pengaruh terhadapa mutu proses pembelajaran. Perbaikan terus menerus  

terhadap mutu pendidik dan evaluasi diri akan berpengaruh besar terhadap 

peningkatan mutu proses pendidikan pada MIN do Kota Bandar Lampung. 

 

3. Pengaruh budaya organisasi dan kinerja guru secara bersama-sama 

terhadap mutu proses pembelajaran 

Pengujian akhir pada penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana 

budaya organisasi dan kinerja guru secara bersama mampu mempengaruhi 

mutu proses pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung. Berdasarkan uji linearitas yang telah dilakuan pada bagian 

sebelumnya, diketahu budaya organisasi dan kinerja guru serta mutu proses 

pembelajaran mempunnyai nilai lineearitas yang artinya ada keterkaitan 

antara variabel yang satu dengan yang lainnya. 
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Setelah dilakukan uji statistik regresi lenier multipel dengan 

menggunakan program SPSS Tipe17.0. Melalui uji f bahwa nilai fhit variabel 

budaya organisasi dan kinerja guru sebesar 59,220, sedangkan nilai ftabel 

berdasarkan nilai f tabel dalam lampiran sebesar 3,20. Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat hubungan antara antara Budaya Organisasi dan 

Kinerja Guru  secara bersama-sama terhadap Mutu Proses Pembelajaran. 

Hubungan variabel Budaya Organisasi dan Kinerja Guru  secara 

bersama-sama terhadap Mutu Proses Pembelajaran dapat dituliskan dalam 

rumus Y = 3,900+0,667X1+0,269X2 yang berarti nilai konsistensi variabel 

X1 dan X2 sebesar 12,527 dengan catatan setiap penambahan nilai 1% pada 

variabel X1 bersama-sama dengan X2 maka nilai pengaruhnya bertambah 

sebesar 0,667 pada X1 dan 0,269 pada X2. 

Adapun besar pengaruh Budaya Organisasi dan Kinerja Guru secara 

bersama-sama terhadap Mutu Proses Pembelajaran diketahui koefisien 

korelasi (R Square) variabel budaya organisasi dan kinerja guru secara 

bersama-sama terhadap mutu proses pembelajaran pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 0,729. 

Berdasarkan tingkat keeratan pengaruh maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh budaya organisasi dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap 

mutu proses pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung adalah 72,9% tergolong tinggi. Hal tersebut dapat digambarkan 

dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.3 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Kinerja Guru  secara bersama-sama 

terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan indikator kinerja guru yang buat oleh peneliti dan mengacu 

pada pendapat beberapa ahli, diketahui bahwa mutu proses pembelajaran 

sesuai tabel 4.5 tentang ketercapaian kompetensi variabel mutu proses 

pembelajaran (Y) sebesar 93,33% dengan pengkategorian sangat baik. Hal 

ini mutu proses pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota 

Bandar Lampung mempunyai ketecapaian kompetensi yang dan sesuai 

dengan teori dan ketentan yang berlaku di Madrasah. 

Melihat data tersebut berkaitan dengan mutu proses pembelajaran, 

sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk 

mewujudkan mutu menurut ISO adalah Customer focus (fokus pada 

pelanggan), Leadership (kepemimpinan), Involvement of people 

(keterlibatan orang-orang), Process approach (Pendekatan proses), System 

approach to management (pendekatan system dalam manajemen), 

Continual invorentment (peningkatan secara berkelanjutan), Factual 

approach to decision making (pendekatan factual dalam pengambilan 

keputusan) dan Mutually beneficial supplier relationship (hubungan yang 

BUDAYA 

ORGANISASI 

DAN KINERJA 

GURU

72,9%

FAKTOR LAIN

28,1%

MUTU PROSES PEMBELAJARAN
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saling menuguntungkan dengan supplier). Indikator-indikator diatas telah 

terlaksana dengan baik  pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung dan berjalan seiring dengan senantiasa melakukan perbaikan terus 

menerus secara berkelanjutan. 

Surya  memaparkan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai usaha 

memeperoleh perubahan perilku. Prinsip ini mengandung akna bahwa ciri 

utama proses pembelajaran ialah adanya perubahan perilaku dalam diri 

individu. Eggen & Kauchak menjelaskan bahwa siswa harus menjadi 

pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, 

membandingkan, Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan 

berinteraksi dalam pelajaran, Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya 

didasarkan pada pengkajian, Guru secara aktif terlibat dalam pemberian 

arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi, Orientasi 

pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan 

berpikir, serta Guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai 

dengan tujuan dan gaya mengajar guru.  

Hal-hal yang diungkapkan oleh Surya, Eggen dan Kuack tersebut di atas 

secara umum telah terlaksana dengan baik pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

di Kota Bandar Lampung seiring dengan perbaikan terus menerus yang 

dilakukan oleh madrasah demi ketercapaian mutu proses pembelajaran yang 

berkualitas. 
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Berdasarkan 10 indikator perangkat akreditasi standar proses BAN-

SD/MI yang berkaitan dengan mutu proses pembelajaran pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung diperoleh data-data berikut: 

a. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Secara umum guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung telah melakukan pengembangan RPP dengan memuat 

identitas pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

silabus, indikator, tujuan, materi, alokasi waktu, metode, kegiatan, 

penilaian dan sumber. 

b. Prinsip penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Salah satu kekurangan kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di 

Kota Bandar Lampung adalah penyusunan RPP yang kurang 

memperhatikan 6 prinsip penyusunan RPP yaitu: memperhatikan 

perbedaan individu, mendorong partisipasi aktif, mengembangkan 

budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan 

tindak lanjut, keterkaitan antara unsur-unsur RPP dan penerapan 

tekhnologi informasi dan komunikasi. 

c. Persyaratan proses pembelajaran 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung secara umun 

telah memenuhi persyaratan proses pembelajaran dengan baik. 

Persyaratan tersebut antara lain: rombongan belajar maksimal 28 

orang, beban guru 24 jam, buku penunjang pembelajaran dan 

pengelolaan kelas. 
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d. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran 

Pelaksanaan pembelaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota 

Bandar Lampung berjalan dengan baik dan secara umum 

memenuhi unsur kegiatan pembelajaran yang dimulai dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

e. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP 

Terdapat kesusaian antara RPP dan pelaksanaan pembelajaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung  

f. Pemantauan proses pembelajaran 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung melakukan 

pemantauan proses pembelajaran dengan baik 

g. Supervisi proses pembelajaran 

Terdapat pelaksanaan supervisi dalam proses pembelajaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung 

h. Evaluasi proses pembelajaran 

Kepala Madrsah dan Guru senantiasa melakukan evalauasi dan 

perbaikan terus menerus terhadap mutu proses pembelajaran. 

i. Pelaporan proses pembelajaran 

Setiap hasil dari proses pembelajaran dilaporkan dengan baik 

kepada orang tua dan madrasah. 
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j. Tindak lanjut hasil proses pembelajaran 

Tindak lanjut dari hasil proses pembelajaran  pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung terlaksana dengan 

cukup baik namun belum berjalan secara kontinu. 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu proses 

pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung 

secara umum telah berjalan dengan baik, namun demikian beberapa item 

terkait dengan prinsip penyusunan rencana pelaksanaan, supervisi dan 

tindak lanjut hasil pembelajaran perlu ditingkatkan agar terjadi pengaruh 

perbaikan yang signifikan terhadap mutu proses pembelajaran Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung. 




