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Abstrack 

Figur seorang pemimpin yang baik dalam artian mampu berperan sebagai 

educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator mutlak 

diperlukan dalam suatu organisasi. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki. Sehingga pergerakan organisasi dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Dalam arti, semua komponen atau organ organisasi yang dipimpinnya memiliki 

kesadaran untuk disiplin   tinggi, berketrampilan dan bekerja secara profesional. Iklim 

oraganisasi seperti inilah yang diharapkan mampu meningkatkan karier sebagai 

perwujudan peningkatan kinerja guru dan karyawan. Kinerja guru dan karyawan akan 

optimal, bila iklim organisasi sekolah terbangun secara kondusif yang memungkinkan guru 

dan karyawan bekerja secara tenang, fokus dan professional. Yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kualitas peningkatan keberhasilan di sekolah, terutama kualitas lulusan (out 

put). 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah ada pengaruh gaya kepemiminan 

dan iklim organisasi secara parsial terhadap kinerja guru dan karyawan?.2) Apakah gaya 

kepemimpian dan iklim organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

kinerja guru dan karyawan?. 3) Diantara gaya kepemimpinan dan iklim organisasi, 

manakah yang paling  dominan mempengaruhi  kinerja guru dan karyawan?.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif  

dan dibantu dengan informasi data kualitatif. Sampel penelitian diambil dari seluruh guru 

dan karyawan Lembaga Kursus Al Qur’an Al Falah  Surabaya baik guru dan karyawan 

tetap, guru dan karyawan tidak tetap, maupun guru dan karyawan kontrak dengan jumlah 

seluruhnya sebanyak 50 orang. Pada responden diberikan angket Gaya kepemimpinan dan 

iklim organisasi yang terlebih dahulu diujicobakan pada 30 responden untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan teknik deskriptif dengan prosentase untuk menjawab permasalahan pertama 

dan kedua, sementara regresi ganda (multiple linier regression) digunakan untuk menjawab 

permasalahn ketiga, yaitu menguji hipotesis penelitian yang berbunyi; (1) adanya pengaruh 

yang signifikan Gaya Kepemimpinan (X1), iklim organisasi (X2) secara parsial terhadap 

Kinerja Guru dan karyawan (Y) Lembaga Kursus Al Qur’an Al Falah Surabaya, (2) adanya 

pengaruh yang signifikan Gaya Kepemimpinan (X1), iklim organisasi (X2) secara simultan 

terhadap  Kinerja Guru dan karyawan (Y) Lembaga Kursus Al Qur’an Al Falah Surabaya. 

Adanya pengaruh yang dominan antara variabel bebas Gaya Kepemimpinan (X1), Iklim 

organisasi (X2) secara simultan terhadap  Kinerja Guru dan karyawan (Y) Lembaga 

Kursus Al Qur’an Al Falah Surabaya.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan rumus Uji t, diketahui 

diperoleh thitung sebesar 4,487 < dari ttabel sebesar 1,721, maka dapat di putuskan Ho ditolak 

pada tingkat signifikan 5% sehingga kesimpulannya secara parsial variabel iklim orgagaya 
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kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja guru dan karyawan. Selanjutnya diketahui 

bahwa nilai thitung  untuk iklim organisasi terhadap kinerja guru dan karyawan adalah 

sebesar 2,509 > dari ttabel sebesar 1,721. Maka dapat diputuskan bahwa Ho ditolak pada 

tingkat signifikansi 5% sehingga kesimpulannya secara parsial variabel iklim Organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja guru dan karyawan. Variabel yang dominan dalam 

mempengaruhi kinerja guru dan karyawan dalam penelitian ini adalah variabel gaya 

kepemimpinan. 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Ikllim Organisasi dan Kinerja Guru dan karyawan. 

 
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap pemimpin dalam suatu organisasi pasti memiliki keinginan terhadap 

orang – orang yang dipimpinnya dan seluruh organ dalam organisasinya berjalan 

maksimal dan optimal. Demikian pula organisasi sekolah atau lembaga yang bergerak 

di bidang pendidikan juga menginginkan hal yang sama. Oleh karena itu, figur seorang 

pemimpin yang memiliki kemampuan membangkitkan, mempengaruhi dan 

mengarahkan serta menyadarkan seluruh komponen dibawahnya, untuk maju dan 

berkembang bersama-sama adalah sebuah keharusan.  Siagian (1999; 28), menyatakan 

bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pejabat 

pimpinan untuk mendorong bawahan atau pengikut untuk bekerja dengan penuh 

semangat dan keyakinan. Selanjutnya Dia menyebutkan, bahwa keberhasilan atau 

kegagalan yang dialami sebagian organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan 

yang dimiliki orang-orang yang diserahi tugas memimpin organisasi itu.   

Figur seorang pemimpin yang baik mutlak diperlukan dalam suatu organisasi, 

tetapi tidak kalah pentingnya adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Sehingga 

pergerakan organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam arti, semua 

komponen atau organ organisasi yang dipimpinnya memiliki kesadaran untuk disiplin   
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tinggi, berketrampilan dan bekerja secara profesional. Iklim oraganisasi seperti inilah 

yang diharapkan mampu meningkatkan karier seseorang sebagai perwujudan 

peningkatan kinerja guru dan karyawan .  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pidarta (1988; 176), bahwa iklim 

organisasi sekolah adalah suasana bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bergaul dalam 

organisasi. Sementara Arif Jauhari (2005;4) mengatakan, bahwa iklim organisasi 

sekolah merupakan persepsi para guru dan karyawan dan personel sekolah lainnya 

tentang struktur kerja sekolah, gaya kepemimpinan, manajemen, supervisi, dan faktor 

lingkungan sosial penting lainnya yang tampak pada sikap, kepercayaan, nilai dan 

motivasi kerjanya. Selanjutnya dijelaskan bahwa persepsi tersebut mempunyai dampak 

terhadap semangat kerja atau moral kerja para guru dan karyawan dan personil sekolah 

lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar.  

Berpijak pada pemikiran tersebut, penelitian ini berusaha mengungkapkan 

tentang pentingnya gaya kepemimpinan dan iklim organisasi dalam meningkatkan 

kinerja guru dan karyawan . Penelitian ini penulis beri judul: “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP PENINGKATAN 

KINERJA GURU DAN KARYAWAN”  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh gaya kepemiminan dan iklim organisasi secara parsial 

terhadap kinerja guru dan karyawan ?.   

2. Apakah gaya kepemimpian dan iklim organisasi secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap kinerja guru dan karyawan  ?.   

3. Diantara gaya kepemimpinan dan iklim organisasi, manakah yang paling  

dominan mempengaruhi  kinerja guru dan karyawan ?.   
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C. Tujuan Peenelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang: 

1. Pengaruh gaya kepemiminan dan iklim organisasi secara parsial terhadap kinerja 

guru dan karyawan . 

2. Gaya kepemimpian dan iklim organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap kinerja guru dan karyawan . 

3. Diantara gaya kepemimpinan dan iklim organisasi, yang paling dominan 

mempengaruhi  kinerja guru dan karyawan.  

D. Asumsi dan keterbatasan penelitian 

1. Asumsi  

a. Gaya kepemimpinan dan iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru 

dan karyawan . 

b. Lembaga Kursus Al Qur’an Al Falah Surabaya memiliki keunggulan, antara 

lain:  

1) Satu – satunya Lembaga Kursus Al Qur’an di Jawa yang memiliki 

jumlah santri terbanyak.  

2) Latar belakang santri yang unik dan variatif. Dari segi usia mulai dari 

remaja, dewasa dan lanjut usia. Dari sisi aktivitas, mulai pelajar, 

mahasiswa, karyawan, praktisi, dan birokrasi baik yang masih aktiv 

bekerja maupun yang pensiunan. 
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3) Bidang akademik,  terbaik diantara lembaga – lembaga kursus sejenis di 

Surabaya. memiliki banyak pilihan program. Antara lain 

 Program wajib:  

 Dasar ; Baca Tulis Al Qur’an (Iqro’ dan Tadarus).  

 Menengah; Tahsin Al Qur’an  

 Mahir; Tartil Al Qur;an 

Program Pilihan (Sunah) ; 

1. Seni baca Al Quran 

2. Tafsir Al Qur’an 

3. Tarjamah Al Qur;an 

4. Hafalan Al Qur’an 

5. Qiro’ah Sab’ah 

6. Hadits 

7. Shalat Hukum Islam 

8. Bahasa Arab 

9. Aqidah Akhlaq 

10. Dakwah  

11. Siroh Nabawi 

12. Imam Shalat dan 

Perawatan Jenazah 

 

2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam menyampaikan hasil penelitian ini masih ada 

keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya. 

a. Peneliti hanya melibatkan kepala Lembaga atau pimpinan dan  guru dan 

karyawan atau ustadz/dzah  LK Al Qur’an Al Falah  Surabaya. 

b. Pengukuran variabel gaya kepemimpinan dan iklim organisasi menggunakan 

angket berbentuk skala inventori (inventory scale). Angket bersifat self 

inventory yakni responden mengisi dan menentukan sendiri skala inventori 

sesuai dengan pernyataan yang ada, berdasarkan keadaan yang dialami dan di 

rasakannya dengan sebenarnya sebagai ustadz/dzah. Kelemahan methode ini 
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antara lain: 1) responden tidak berani jujur menyampaikan apa yang 

dialaminya walaupun peneliti tetap menjaga kerahasiaan identitas responden, 

2) kecenderungan untuk menilai diri lebih dari keadaan yang sebenarnya. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data pelengkap yang 

berupa data non insani bisa berupa dokumen atau rekaman. Penggunaan studi 

dokumentasi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan antara lain: 

1) selalu tersedia dan mudah dijangkau dari segi waktu, 2) merupakan sumber 

informasi yang stabil dan kaya, 3) bermanfaat untuk membuktikan suatu 

peristiwa, 4) merefleksi suatu yang terjadi di masa lampau, 5) dapat di analisis 

(lincon dan Guba, 1985:24). Selain itu, dapat bermanfaat untuk membuktikan, 

menafsirkan dan meramalkan peristiwa (Moleong, 2001:32). 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data antara lain berupa: 1) 

Profil lembaga, Visi, Misi  dan program-rogram, 2) Dokumen, 3) foto-foto 

kegiatan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumen tersebut setelah 

dikumpulkan, dibaca dan di analisis, kemudian dibuatkan ringkasannya pada 

lembar ringkasan dokumen. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

2. 1.  Konsep Gaya Kepemimpinan 

Gary Yukl (1994:5), Kepemimpinan: “... leadership is defined broadly as 

influence processes affecting the interpretation of events for followers, the choice of 

objectives for the group or organization, the organization of work activities to 

accomplish the objectives, the motivation of followers to achieve the objectives, the 
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maintenance of cooperative relationships and teamwork, and the enlistment of support 

and cooperation from people outside the group or organization". 

Artinya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menterjemahkan 

keinginan-keinginan para angota atau pengikut yang menekankan pada tujuan dan 

sasaran organisasi melalui kegiatan memberi motivasi, memelihara hubungan 

kerjasama yang baik dengan anggota dan memberi dukungan pada kelompok-

kelompok tertentu diluar organisasi dan di dalam organisasi. 

Dirawat, dalam Soetopo dan Soemanto (1984:1) menyatakan, bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu 

memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu yang selanjutnya berbuat sesuatu 

yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. 

Edwin Ghiselli dalam Handoko (1995 : 297) mengemukakan enam sifat 

kepemimpinan, diantaranya: 

1. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (supervisory abbility) atau 

pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen. 

2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan; mencakup pencarian tanggungjawab 

dan keinginan sukses. 

3. Kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. 

4. Ketegasan, atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan 

memecahkan masalah – masalah dengan cakap dan tepat. 

5. Kepercayaan diri, atau pandangan terhadap dirinya sehingga mampu untuk 

menghadapi masalah. 
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6. Inisiatif, atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, mengembangkan 

serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara baru atau inovativ. 

Hal-hal penting yang perlu dicatat mengenai komponen kepemimpinan 

pendidikan adalah (1) proses rangkaian tindakan dalam sistem pendidikan; (2) 

mempengaruhi dan memberi teladan; (3) memberi perintah dengan cara persuasi dan 

manusiawi tetapi tetap menjunjung tinggi disiplin dan aturan yang dipedomani; (4) 

pengikut mematuhi perintah sesuai kewenangan masing-masing; (5) menggunakan, 

authority dan power dalam batas yang dibenarkan; dan (6) menggerakkan atau 

mengerahkan semua personel dalam institusi guna menyelesaikan tugas sehingga 

tercapai tujuan, meningkatkan hubungan kerja di antara personil, membina kerjasama, 

menggerakkan sumberdaya organisasi, dan memberi motivasi kerja. 

Untuk memenuhi kriteria kepemimpinan tersebut diperlukan: (1) kepemimpinan 

yang visioner agar penyelenggaraan pendidikan mampu merespon kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai upaya membangun sumberdaya manusia yang 

berkualitas dan kompetitif; (2) kepemimpinan yang efektif dalam penentuan kebijakan 

agar proses pembelajaran yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dapat 

memberi jaminan proses pelayanan belajar yang berkualitas dan juga mutu lulusan 

yang kompetitif; (3) ketepatan pemimpin dalam mengambil keputusan agar semua 

keputusan yang diambil adalah keputusan yang dibutuhkan, bukan atas keinginan 

pihak pengambil keputusan; (4) pendelegasian agar pembagian tugas dalam mensiasati 

pencapaian target dapat lebih lincah dan lebih terukur sehingga target dapat dipenuhi 

sesuai dengan yang ditetapkan; dan (5) sikap demokratik yang dikembangkan 
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pemimpin agar terjaga kebersamaan dan semangat yang sama untuk memperoleh 

keberhasilan dan kesuksesan yang maksimal. 

Karakteristik perilaku gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah 

melakukan komunikasi satu arah, menyusun rencana kerja, merancang tugas-tugas, 

menetapkan prosedur kerja dan menekankan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan 

karakteristik perilaku gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia 

adalah menjalin hubungan akrab, menghargai anggota, bersikap hangat, dan menaruh 

kepercayaan kepada anggota. 

Berdsarkan dua orientasi kepemimpinan tersebut, selanjutnya gaya kepemimpinan 

bisa diklasifikasi menjadi empat, yaitu : (1) Task oriented leadership, yakni gaya 

kepemimpinan yang berorientasi tinggi pada tugas, dan rendah pada hubungan manusia 

(2) Relationship oriented leadership, yakni gaya kepemimpinan yang berorientasi tinggi 

pada hubungan manusia, tetapi rendah pada tugas, (3) Integrated leadership, yakni gaya 

kepemimpinan yang berorientasi tinggi pada tugas dan hubungan manusia, dan (4) 

Impoverished leadership, yakni gaya kepemimpinan yang berorientasi rendah pada tugas 

dan hubungan manusia (Rossow, 1990). 

Kepemimpinan yang efektif adalah perilaku kepemimpinan yang sesuai 

dengan karakteristik organisasi, terutama kondisi kematangan bawahan. Terdapat 

indikator-indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sebagai berikut.  

a. Menerapkan pendekatan kepemimpinan partisipatif terutama dalam proses 

pengambilan keputusan. 

b. Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas, dan terbuka. 
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c. Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan para guru dan 

karyawan, peserta didik, dan warga belajar lainnya. 

d. Menekankan kepada guru dan karyawan dan seluruh warga belajar untuk memenuhi 

norma-norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi. 

e. Memantau kemajuan belajar peserta didik melalui guru dan karyawan sesering 

mungkin berdasarkan data prestasi belajar. 

f. Menyelenggarakan pertemuan secara aktif, berkala dan berkesinambungan dengan 

komite sekolah, guru dan karyawan, dan warga belajar lainnya mengenai topik-topik 

yang memerlukan perhatian. 

g. Membimbing dan mengarahkan guru dan karyawan dalam memecahkan masalah-

masalah kerjanya, dan bersedia memberikan bantuan secara proporsional dan 

profesional. 

h. Mengalokasikan dana yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program 

pembelajaran sesuai prioritas dan peruntukkannya. 

i. Melakukan berbagai kunjungan kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran secara 

langsung. 

j. Memberikan dukungan kepada para guru dan karyawan untuk menegakkan disiplin 

peserta didik. 

k. Memperhatikan kebutuhan peserta didik, guru dan karyawan, staf, orang tua, dan 

masyarakat sekitar sekolah. 

l. Menunjukkan sikap dan perilaku teladan yang dapat menjadi panutan atau model 

bagi guru dan karyawan, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. 
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m. Memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat 

untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan 

dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

n. Mengarahkan perubahan dan inovasi dalam organisasi. 

o. Membangun kelompok kerja aktif, kreatif, dan produktif. 

p. Menjamin kebutuhan peserta didik, guru dan karyawan, staf, orangtua, dan 

masyarakat sebagai pusat kebijakan. 

q. Memiliki komitmen yang jelas terhadap penjaminan mutu lulusan. 

r. Memberikan ruang pemberdayaan sekolah kepada seluruh warga sekolah. 

2.2. Iklim Organisasi 

Sulistiyani dan Rosidah (2003:77) menyatakan bahwa iklim organisasi adalah 

lingkungan internal atau psikologis organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi praktik-

praktik dan kebijakan sumber daya manusia yang diterima oleh anggota organisasi. 

Semua organisasi yang memiliki iklim organisasi yang manusiawi dan partisipatif 

menerima dan memerlukan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang 

berbeda dengan iklim yang otokratik. Apabila iklim organisasi terbuka memacu 

karyawan untuk mengutarakan kepentingan dan ketidakpuasan dengan cara yang positif 

dan konstruktif. 

Sementara Effendi mengemukakan bahwa iklim organisasi sekolah merupakan 

persepsi para guru dan karyawan dan personil sekolah lainnya tentang struktur kerja 

sekolah, gaya kepemimpinan, manajemen, supervisi, dan faktor lingkungan sosial penting 

lainnya yang tampak pada sikap, kepercayaan, nilai dan motivasi kerjanya. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa persepsi tersebut mempunyai dampak terhadap semangat kerja atau 
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moral kerja para guru dan karyawan dan personil sekolah lainnya yang akhirnya akan 

mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar (Arif Jauhar, 2005: 4). 

Halpin dan Don B. Croft menggolongkan iklim organisasi sekolah sebagai 

berikut: 

1. Iklim Terbuka 

Yaitu suasana yang melukiskan organisasi sekolah penuh semangat dan daya hidup, 

memberikan kepuasan pada anggota  kelompok dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Tindakan-tindakan pimpinan lancar, serasi baik dari kelompok maupun 

pimpinan. Para anggota kelompok mudah memperoleh kepuasan kerja karena dapat 

menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, sementara kebutuhan-kebutuhan adanya 

kewajaran tingkah laku semua orang. 

2. Iklim Bebas 

Melukiskan suasana organisasi sekolah, dimana tindakan kepemimpinan justru muncul 

pertama-tama dari kelompok. Pemimpin sedikit melakukan pengawasan, semangat 

kerja pertama muncul hanya karena untuk memenuhi kepuasan pribadi. sedangkan 

kepuasan kerja kadarnya lebih kecil dalam artian sekedar menyelesaikan tugas. 

3. Iklim Terkontrol 

Iklim ini, bercirikan impersonal dan sangat mementingkan tugas, sementara kebutuhan 

anggota organisasi sekolah tidak diperhatikan. Adanya anggota kelompok sendiri pada 

akhirnya hanya memperthatikan tugas-tugas yang ditetapkan pemimpin, sedangkan 

perhatian yang ditujukannya pada kebutuhan pribadi relatif kecil. Semangat kerja 

kelompok memang tinggi, namun mencerminkan adanya pengorbanan aspek 

kebutuhan manusiawi. Ciri khas iklim ini adalah adanya ketidakwajaran tingkah laku 

karena kelompok hanya mementingkan tugas-tugas. 
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4.  Iklim yang Familier 

Adalah suatu iklim yang bersifat manusiawi dan tidak terkontrol. Para anggota hanya 

berlomba-lomba untuk memenuhi tuntutan pribadi mereka, namun sangat sedikit 

perhatian pada penyelesaian tugas dan kontrol sosial yang ada kurang diperhatikan. 

Sejalan dengan hal itu, semangat kerja kelompok sebenarnya tidak begitu tinggi, 

karena kelompok mendapat kepuasan yang sedikit dalam penyelesaian tugas-tugas. 

5. Iklim Keayahan  

Kepala atau pimpinan biasanya berusaha menekan atau tidak menghargai adanya 

inisiatif yang muncul dari orang-orang yang dipimpinnya. Kecakapan-kecakapan yang 

dimiliki kelompok tidak di manfaatkan untuk melengkapi kemampuan kerja pimpinan. 

Dalam iklim ini sedikit sekali kepuasan yang diperoleh bawahan, baik yang bertalian 

dengan hasil kerja maupun kebutuhan pribadi, sehingga semangat kerja kelompok 

organisasi sekolah juga menjadi rendah. 

6. Iklim Tertutup 

Iklim ini ditandai dengan para anggota organisasi bersikap acuh tak acuh atau masa 

bodoh. Organisasi menjadi tidak maju, semangat kerja rendah dikarenakan para 

anggota tidak terpenuhi  tuntutan pribadi, disamping tidak memperoleh kepuasan dari 

hasil kerja mereka. Perilaku anggota dalam iklim organisasi seperti ini juga tidak 

wajar. 

Dari sekian banyak tipologi iklim organisasi diatas, penulis berpendapat bahwa 

yang efektif untuk diterapkan dalam dunia pendidikan adalah iklim organisasi yang 

bersifat terbuka. Oleh karena, untuk menciptakan iklim orgnisasi atau lingkungan belajar 

mengajar yang sehat dan produktif. Maka antara pimpinan dan anggota diharapkan: 

1. Saling memberi informasi, ide, persepsi, dan wawasan. 
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2. Kerjasama dalam kelompok mereka, kerjasama itu dapat saling memberi dan 

menerima tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai 

pendidik. 

3. Membuat para personalia pendidikan khususnya para pengajar sebagai masyarakat 

paguyuban di lembaga pendidikan. 

4. Mengusahakan agar fungsi kepemimpinan dapat dilakukan secara bergantian, sehingga 

tiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuanya. 

5. Menciptakan jaringan komunikasi yang memajukan ketergantungan para anggota satu 

dengan lainnya. 

6. Perlu diciptakan situasi-situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang 

membuat para anggota tertarik pada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan untuk 

kepentingan bersama.  

7. Usahakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan menyerupai hidup di dalam keluarga dan 

hilangkan situasi tegang. 

8. Kalau ada permasalahan, berilah kesempatan orang atau kelompok yang paling 

bertalian dengan masalah itu menyelesaikan terlebih dahulu. Kalau mereka tidak bisa 

mengatasi baru dipecahkan bersama-sama. 

9. Para pegawai yang baru diberi penjelasan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu dan 

menyelesaikan masalah. 

10. Wujudkan tindakan dalam setiap kegiatan yang menggambarkan bahwa lembaga 

pendidikan adalah milik setiap warga paguyuban.  

2.3. Kinerja Guru    

2.3.1. Pengertian Kinerja Guru   
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Menurut Bernadin dan Russel (dalam Timpe, 1992:30), kinerja adalah 

merupakan hasil dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu yang di dalamnya 

terdiri dari tiga aspek, yaitu: 1) kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya, 2) kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan 

atau fungsi, 3) waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. 

Hoy dan Miskel (1978:221), mengemukakan bahwa kinerja merupakan suatu 

kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan serta motivasi karyawan. Mereka 

menyebutkan beberapa karakteristik dari kinerja yaitu: 1) melaksanakan tugas 

sesuai dengan harapan organisasi, 2) menggunakan peralatan kantor yang 

tersedia, 3) mempunyai semangat tinggi, 4) mempunyai hubungan baik dengan 

atasan maupun dengan teman sejawat, dan 5) dapat mengatasi masalah-

masalah yang berkaitan dengan tugas rutin yang dilaksanakan setiap hari. 

Mangkunegara (2005: 9), mengatakan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau 

hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai persatuan 

periode nwaktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Sementara Depdiknas (2000: 23), mendefinisikan kinerja guru  adalah 

kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam UU RI No.20 tahun 

2003 pasal 39 ayat 1, menjelaskan bahwa tugas kependidikan bertugas 

melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 
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Pasal 39 ayat 2 pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pendidikan kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. 

Oleh karena itu, kinerja guru sangat terkait dengan efektifitas guru dan 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yakni memahami bahwa 

mengajar itu untuk mengubah perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak bisa menjadi bisa. Bahkan juga 

harus menjadi inspirator dan tauladan bagi anak didiknya. 

Keefektifan guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini 

diidentifikasikan oleh Mulyasa (2004:28), sebagai berikut. 

1. Respek dan memahami dirinya, serta dapat mengontrol dirinya (emosinya 

stabil). 

2. Antusias dan bergairah terhadap bahan, kelas, dan seluruh kegiatan 

pembelajaran. 

3. Berbicara dengan jelas dan komunikatif (dapat mengkomunikasikan idenya 

terhadap peserta didik). 

4. Memperhatikan perbedaan individual peserta didik. 

5. Memiliki banyak pengetahuan, inisiatif, kreartif dan banyak akal. 

6. Menghindari sarkasme  dan ejekan terhadap peserta didikan. 

7. Tidak menonjolkan diri, dan menjadi teladan bagi peserta didik. 

Menurut Widyastono (1999: 133-155), dalam jurnal pendidikan dan 

Kebudayaan  berpendapat bahwa terdapat empat gugus yang erat kaitannya 
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dengan kinerja guru dan karyawan, yaitu: 1) kemampuan merencanakan 

kegiatan belajar mengajar, 2) melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 3) 

melaksanakan hubungan antar pribadi, dan 4) mengadakan penilaian.  

2.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

Factor-faktor yang menjadi penentu pencapaian kinerja seseorang dalam 

organisasi adalah factor individu (internal) dan factor lingkungan (external) 

(Mangkunegara, 2005: 16 - 17). 

a. Factor individu (internal) 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (ruhani) dan fisiknya (jasmani). 

Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka 

individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik 

merupakan modal utama individu untuk mampu mengelolah dan 

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan 

atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.  

b. Faktor lingkungan (external) 

Factor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang 

jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi 

kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, 

peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relative memadai. 

2.3.3. Indikator – indikator Kinerja Guru   

Sukarno (2002:56), mengemukakan bahwa indicator kinerja adalah ukuran 

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 
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sasaran atau tujuan dengan memperhitungkan indicator masukan (input), 

keluaran  (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). 

Secara umum Rosyada (2004: 112) menjelaskan bahwa seorang guru dan 

karyawan harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki capability dan loyality, 

yakni guru dan karyawan itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu 

yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, 

dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas 

keguru dan karyawanan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguru dan karyawan 

yang tidak semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas. 

Sedangkan instruksi Mendiknas No.1/U/2002, memberikan indikator 

keberhasilan kinerja guru dan karyawan sebagai berikut. 

1. Kemampuan menyuun dan melaksanakan program pembelajaran. 

2. Kemampuan menggunakan metode dan variatif dalam PBM 

3. Kemampuan menggunakan alat peraga dalam PBM 

4. Kemampuan mengatur ruang kelas yang kondusif untuk PBM 

5. Kemampuan brinteraksi secara fisik dan psikologis 

6. Kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulis dengan baik. 

7. Kemampuan mencari dan memilih gagasan baru. 

8. Mampu menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman. 

9. Memiliki motivasi belajar yang kuat untuk mngikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi/IPTEK. 

Sejalan dengan kinerja guru dan karyawan dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 

2005, mengamanahkan, tepatnya pasal 20 (a) Guru dan karyawan dan Dosen 
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adalah bertugas merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. 

Kinerja yang baik tercermin dari tampilan kemampuan akademik maupun 

kemampuan profesi menjadi guru dan karyawan. Yakni memiliki kemampuan 

mengelolah pengajaran di dalam kelas maupun di luar kelas dengan sebaik-

baiknya. Menurut Pidarta dalam Saerozin (2005: 2), mengemukakan ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya, yaitu:  

1. Kepemimpinan kepala sekolah 

2. Iklim sekolah 

3. Harapan-harapan, dan 

4. Kepercayaan personalia sekolah 

Agar di sekolah terbangun kinerja guru dan karyawan yang berkarakter 

baik, disyaratkan adanya iklim organisasi yang baik, kondusif yang 

memungkinkan guru dan karyawan bekerja secara professional, tenang dan 

penuh konsentrasi (fokus). 

2.3.4. Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara parsial 

terhadap kinerja guru dan karyawan. 

2. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-

sama terhadap kinerja guru dan karyawan.     

3. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh dominan terhadap  kinerja guru dan 

karyawan.   



20 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim 

organisasi terhadap kinerja guru dan karyawan. 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini termasuk penelitian 

asosiatif, atau penelitian yang akan menguji ada tidaknya hubungan dan pengaruh 

antara variabel yang dikaji, dengan menggunakan data berjenis kuantitatif.  

2. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah seluruh obyek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Sedangkan 

sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil untuk dikaji atau   diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan karyawan dan karyawan.   

3. Variabel Penelitian  

 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Variabel gaya kepemimpinan (X1) 

2. Variabel iklim organisasi (X2) 

3. Kinerja guru dan karyawan dan karyawan (Y) 

4. Instrument Penelitian 

 

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama pengumpulan data yaitu 

menggunakan instrument angket dan metode dokumentasi. Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala likert I - 5, dimana nilai I menyatakan sangat guru dan karyawan, 
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nilai 2 menyatakan guru dan karyawan, nilai 3 menyatakan cukup setuju, nilai 4 

menyatakan setuju dan nilai 5 menyatakan sangat setuju. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul semuanya, maka langkah selanjutnya adalah   

menganalisis data tersebut. Data yang telah dikumpulkan diolah baik secara manual  

maupun dengan menggunakan bantuan komputer. Program yang digunakan untuk 

membantu pengolahan data ini adalah program SPSS version 13.0 for windows 

analisis yang dilakukan adalah: 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Model ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan membuat persamaan garis regresi linier berganda 

Y:a+br1Xr1 +b2X2 

Dimana: 

Y: kinerja guru dan karyawan dan karyawan  

a: Konstanta 

b1-b2: Koefisien regresi 

X1: Gaya kepemimpinan   

X2: iklim organisasi 

 

2) Uji Asumsi Klasik (Ekonometrika) 

Model regresi linier berganda lebih tepat digunakan jika lolos dari gejala-

gejala asumsi klasik atau ekonometrika, sehingga data yang akan dihasilkan masuk ke 

dalam kategori BLUE (Best Linier Unbiased Estiomated): 
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a. Asumsi Multikolinieritas; adanya multikolinearitas merupakan pelanggaran dari 

asumsi klasik, Pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui 

apakah antara variabel bebas itu tidak berkorelasi, sebab apabila ini terjadi maka 

akan sulit untuk diketahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel  

tergantungnya. 

b. Asumsi Heteroskedastisitas; berarti variasi-variasi variabel tidak sama untuk 

semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random  

(acak) tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya atau 

lebih variabel bebas. 

c. Asumsi Autokorelasi; berarti korelasi/keterkaitan antara anggota serangkaian  

observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Salah satu asumsi penting  

dari perhitungan asumsi klasik adalah tidak terdapat afrryaautokorelasi atau 

kondisi yang berurutan diantara pengganggu (disturbance) yang digunakan dalam 

fungsi regresi. 

3) Pengujian Hipotesis 

 a. Uji f 

Untuk menguji signifikan pengaruh gaya kepemimpinan dan  iklim organisasi   

secara simultan terhadap kinejra guru dan karyawan.  Langkah pengujiannya 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis statistik 

Ho:b0, bl,b2 = 0, berarti secara simultan gaya kepemimpinan dan iklim 

organisasi  (X) tidak berpengaruh terhadap kinerja guru dan karyawan dan 

karyawan (Y). 
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Hl:b0,bl,b2 ≠ 0, berarti secara simultan gaya kepemimpinan dan iklim 

organisasi  (X) berpengaruh terhadap kinerja guru dan karyawan dan 

karyawan (Y). 

2. Memerlukan nilai kritis (Ftabel) 

Dipilih level of significant = 0,05 (5%) Derajat bebas pembilang (df1) = k 

Derajat pembagi (df2) = n-k-l 

3. Nilai statistik (Fhitung) dapat dicari dengan rumus: 

Fhitung =  SSreg/df1 

   SSres/df2 

Dimana: 

SSreg : Sum square regreision 

SSres : Sum square residual 

Df  : Degree of free 

4. Kriteria penolakan dan penerimaan Ho 

Ho diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

Ho diterima jika Fhitung > Ftabel  

b. Uji t 

Uji-t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh pelaksanaan gaya 

kepemimpinan  dan iklim organisasi secara parsial terhadap kinerja guru dan 

karyawan (Y), langkahnya adalah: 

l. Merumuskan hipotesis 

Ho:bi = 0, berarti variabel bebas Xi tidak mempengaruhi variabel Y 
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Ho:bi ≠ 0, berarti variabel bebas Xi mempengaruhi variabel Y 

2. Memerlukan nilai kritis (ttabel) 

Dipilih level of significant - 0,05 (5%)Denjat bebas pembagi (df1) : n-k-l 

3. Nilai statistik thitung dapatdicari de,ngan rumus: 

Thitung =  bi  

 SE (bi) 

Dimana: 

SE (bi) : Standard errorkoefrsien regresi 

Bi  : koefisien regresi X1 

4. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika thitung > ttabel 

Ho diterima jika thitung ≤ ttabel 
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