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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

semua Guru SD Negeri yang bertugas di Kecamatan 

Ambarawa pada tahun 2012. Karakteristik yang akan 

diteliti dari objek penelitian ini adalah kontribusi 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja terha-

dap etos kerja guru. Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh guru SD Negeri yang bertugas di Kecamatan 

Ambarawa. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode random sampling selama periode tahun 2012. 

Pengambilan dilakukan terhadap 15% dari populasi 

sebesar 53 guru, hal ini sesuai dengan pendapat 

Suharsimi Arikunto (2006: 120). Pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria pemilihan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 
Data Sampel 

No. Nama SD Jumlah Guru 

1 SD Panjang 02 12 

2 SD Ngampin 02 12 

3  SD Panjang 04 12 

4 SD Pojoksari 9 

5 SD Pasekan 01 8 

Jumlah 53 
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4.2  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel terikat, dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau-

kah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Ada 

dua cara untuk mengetahui apakah data  terdistribusi  

normal  atau  tidak, yaitu dengan analisis grafik dan 

uji statistik. 

Analisis  grafik  yang  digunakan  adalah  

dengan  melihat  grafik  histogram yang  membanding-

kan  antara  data  observasi  dengan  distribusi  yang  

mendekati distribusi  normal  dan  melihat  normal  

probability  plot  dengan  membandingkan distribusi  

kumulatif  dari  distribusi  normal.  Distribusi  normal  

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting 

data residual akan dibandingkan dengan garis diago-

nal.  Jika  distribusi  data  residual  normal,  maka  

garis  yang  menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. Uji statistik yang diguna-

kan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov 

dimana data dinyatakan terdistribusi normal jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov di atas 0,05. Uji ini  

dilakukan sebelum data diolah. 

Untuk uji normalitas terhadap variabel depen-

den dan variabel independen dalam penelitian ini 

tampak pada Tabel 4.2, dimana variabel kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah, iklim kerja, dan etos 
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kerja mempunyai tingkat probabilitas lebih besar dari 

0,05 dimana kemampuan kepemimpinan kepala seko-

lah mempunyai tingkat probabilitas sebesar 0,922, 

iklim kerja mempunyai tingkat probabilitas sebesar 

0,602, dan etos kerja 0,347. Hal ini bermakna bahwa 

data untuk kemampuan kepemimpinan kepala seko-

lah, iklim kerja, dan etos kerja telah terdistribusi 

dengan normal. 

Tabel 4.2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 MEMIMPIN IKLIM ETOS 

N 53 53 53 

Normal 
Parameters 

(a,b) 
Mean 94,5660 113,6604 109,7736 

Std. Deviation 10,84242 1228186 12,95650 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,076 ,087 ,128 

Positive ,070 ,087 ,101 

Negative -,076 -,086 -,128 

Kolmogorov-Smirnov Z ,550 ,637 ,935 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,922 ,812 ,347 

a. Test distribution is Normal 
b. Calculated from data 

Sumber: data primer diolah, 2012. 

 

Sedangkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa 

data menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis 

diagonal. Hal ini bermakna bahwa data dalam pene-

litian ini memenuhi asumsi normalitas, dan model 

regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel 

dependen (etos kerja) berdasarkan masukan dari 

variabel independen (kemampuan kepemimpinan 

kepala sekolah dan iklim kerja). 
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Gambar 4.1 
Grafik Normalitas Data Normal P-P Plot  
of Regression Standardized Residual 

 

4.3 Deskripsi Pengukuran Variabel 

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis 

data yang digunakan untuk memberikan gambaran 

tentang karakteristik sampel. Karakteristik sampel 

yang dijabarkan berupa kontribusi kemampuan kepe-

mimpinan kepala sekolah dan iklim kerja terhadap 

etos kerja guru SD Negeri di Kecamatan Ambarawa. 

Berikut akan dipaparkan hasil pengukuran 

masing-masing variabel. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini semuanya menggunakan 5 pilihan 
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jawaban. Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil 

pengukuran variabel akan digunakan 5 kategori yaitu: 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat 

tinggi. Sedangkan untuk menentukan interval setiap 

kategori akan merujuk pendapat Sudijono (1992) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Total Range (R)= (Skor Maksimum–Skor Minimum)+1 

   Total Range (R) 
Interval   = ---------------------------- 

         Banyaknya kategori (i) 

Kemudian untuk menentukan distribusi dan 

prosentase dari masing-masing kategori akan mengacu 

pada tabel distribusi dari masing-masing variabel yang 

diolah dengan menggunakan program SPSS for 

Window versi 13. 

a.  Hasil Pengukuran Variabel Kemampuan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Angket kemampuan kepemimpinan kepala 

sekolah memiliki 25 item valid dengan 5 pilihan 

jawaban dengan skor yang terentang dari 1 sampai 

dengan 5. Skor minimum dari 25 item valid adalah 5 x 

12= 60, dan  skor maksimum adalah 25 x 4,92= 123. 

Sedangkan untuk nilai R diperoleh angka (123-60)+1= 

64, dan intervalnya adalah 61/5=12,2. 

Hasil perhitungan nilai minimum dan maksi-

mum, rata-rata, dan standar deviasi variabel kemam-

puan kepemimpinan kepala sekolah (X1) dituangkan 

pada Tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa responden 
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yang mempunyai persepsi terhadap kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kategori sangat 

tinggi berjumlah 5 orang (9,43%), sedangkan sisanya 

15 orang (28,6%) berada pada kategori tinggi, 27 orang 

(50,94%) berada pada kategori sedang, 5 orang (9,43%) 

berada pada  kategori rendah dan 1 orang (1,87%) 

berada pada kategori sangat rendah. Sehingga berda-

sarkan hasil pengukuran variabel kemampuan kepe-

mimpinan kepala sekolah, masih ada 33 responden 

(62,26%) berada di kategori di bawah tinggi. 

Tabel 4.3 
Hasil Pengukuran Variabel Kemampuan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kategori Interval Distribusi % Mean SD Min Maks 

Sangat 
rendah 

60-72,2 1 1,87     

Rendah 72,3-84,4 5 9,43     

Sedang 84,5-96,6 27 50,94     

Tinggi 96,7-108,8 15 28,6 94,566 10,842 60 123 

Sangat 
tinggi 

108.9-123 5 9,43     

  53 100,00     

Sumber: data primer diolah, 2012. 

 

b.  Hasil Pengukuran Variabel Iklim Kerja 

Angket iklim kerja memiliki 30 item valid dengan 

5 pilihan jawaban dengan skor yang terentang dari 1 

sampai dengan 5. Skor minimum dari 30 item valid 

adalah 1 x 30= 30, dan  skor maksimum adalah 5 x 

30= 150. Sedangkan untuk nilai R diperoleh angka 
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(150-30)+1= 121, dan intervalnya adalah 61/5 = 13,4 

dibulatkan ke bawah menjadi 13. 

Hasil perhitungan nilai minimum dan maksi-

mum, rata-rata, dan standar deviasi variabel iklim 

kerja (X2) dituangkan pada Tabel 4.8 yang menun-

jukkan bahwa 4 responden (7,55%) merasa sangat 

nyaman dengan iklim kerja yang ada, 19 responden 

(35,85%) merasa nyaman, 19 responden (35,85%) 

merasa cukup nyaman, 9 responden (16,98%) merasa 

tidak nyaman, sisanya 2 responden (3,77%) merasa 

sangat tidak nyaman. Sehingga masih ada 11 respon-

den (20,75%) yang masuk kategori di bawah cukup 

nyaman. 

Tabel 4.4 

Hasil Pengukuran Variabel Iklim Kerja 

Kategori Interval Distribusi % Mean SD Min Maks 

Sangat 
tidak 
nyaman 

78-91,4 2 3,77     

Tidak 
nyaman 

91,5-104,8 9 16,98     

Cukup 
nyaman 

104,9-117,2 19 35,85 110,528 12,349 78 139 

nyaman 117,3-130,3 19 35,85     

Sangat 
nyaman 

130,4-139 4 7,55     

  53 100,00     

Sumber: data primer diolah, 2012. 

 

c.  Hasil Pengukuran Variabel Etos Kerja 

Angket etos kerja memiliki 30 item valid dengan 

5 pilihan jawaban dengan skor yang terentang dari 1 
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sampai dengan 5. Skor minimum dari 30 item valid 

adalah 1 x 30= 30, dan skor maksimum adalah 5 x 30 

= 150. Sedangkan untuk nilai R di-peroleh angka (150-

30)+1= 121, dan intervalnya adalah 57/5=11,4 dibu-

latkan ke bawah menjadi 10. 

Hasil perhitungan nilai minimum dan maksi-

mum, rata-rata, dan standar deviasi variabel etos kerja 

(X3) dituangkan pada Tabel 4.9 yang menunjukkan 

bahwa 10 responden (18,86%) mempunyai etos kerja 

dengan kategori sangat tinggi, 19 responden (35,85%) 

mempu-nyai etos kerja dengan kategori tinggi, 8 

responden (15,09%) mempunyai etos kerja dengan 

kategori sedang, 10 responden (18,87%) mempunyai 

etos kerja dengan kategori rendah, dan sisanya 6 

responden (11,32%) mempunyai etos kerja dengan 

kategori sangat rendah. Sehingga masih terdapat 24 

responden (45,28%) yang masih berada pada kategori 

dibawah tinggi. 

Tabel 4.5 

Hasil Pengukuran Variabel Etos Kerja 

Kategori Interval Distribusi % Mean SD Min Maks 

Sangat 
rendah 

80-90,8 6 11,32     

Rendah 90,9-100,6 10 18,87     

Sedang 100,7-110,4 8 15,09     

Tinggi 110,5-120,2 19 35,85 109,774 12,957 80 137 

Sangat 
tinggi 

120,3-137 10 18,87     

  53 100,00     

Sumber: data primer diolah, 2012. 
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4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis  ini  digunakan  dan  dimaksudkan  

untuk  mengetahui  pengaruh kemampuan kepemim-

pinan kepala sekolah dan iklim kerja terhadap etos 

kerja guru. Secara berturut-turut akan dilakukan uji t, 

uji F, dan uji koefisien determinasi yang diolah dengan 

menggunakan program SPSS for Window versi 13. 

Hasil perhitungan regresi tampak pada Tabel 4.10 di 

bawah ini. 

 

     Tabel 4.6 
Regresi Berganda 

Variabel Kemampuan Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dan Iklim Kerja Terhadap Etos Kerja Guru 

Coefficients (a) 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Model  B Std.Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 17,191 14,538  1,183 ,243 

 Kepemimpinan 0,274 ,130 ,229 2,102 ,041 

 Iklim kerja  0,603 ,114 ,575 5,274 ,000 

a. Dependent Variabel: ETOS KERJA 

Sumber: data primer diolah, 2012. 

 

Berdasar Tabel 4.10 di atas diperoleh hasil Y= 

17,191 + 0,274 X1 + 0,603 X2, yang dapat diinter-

pretasikan seperti di bawah ini: 
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a. Nilai konstanta sebesar 17,191 satuan. Hal ini ber-

makna bahwa tanpa variabel kemampuan kepemim-

pinan kepala sekolah (X1), dan iklim kerja (X2), maka 

nilai konstanta etos kerja guru (Y) sebesar 17,191 

satuan; 

b. Nilai B1 = 0,274 dengan arah positip bermakna 

bahwa setiap penambahan satu satuan kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah akan meningkatkan 

etos kerja guru sebesar 0,274 satuan dengan 

asumsi variabel lain tetap (citeris paribus); 

c. Nilai B2 = 0,603 dengan arah positip bermakna 

bahwa setiap penambahan satu satuan iklim kerja 

akan meningkatkan etos kerja guru sebesar 0,603 

satuan dengan asumsi variabel lain tetap (citeris 

paribus). 

a. Uji t 

Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  

besar pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan  

dengan  bantuan  program SPSS  for Window versi 13  

diperoleh  hasil  sebagai berikut: 

1. Variabel kemampuan kepemimpinan kepala 

sekolah (X1) terhadap etos kerja guru (Y) 

Perhitungan yang telah dilakukan seperti 

tampak pada Tabel 4.11 menghasilkan nilai t hitung 

3,281 lebih besar dari nilai t tabel 1,675 dengan 
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signifikansi 0,002 < 0,05. Hal ini bermakna bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 
Tabel 4.7 

Hasil Uji t Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Terhadap Etos Kerja Guru 

Coefficients
a 

 

 

 Model 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std.Error Beta t Sig 

1 (Constant) 62,594 14,471  4,325 0,000 

 MIMPIN ,499 ,152 ,417 3,281 0,002 

a. Dependent Variabel: ETOS  

Sumber: data primer diolah, 2012. 

 
2. Variabel Iklim Kerja (X2) terhadap Etos Kerja 

Guru (Y) 

Hasil perhitungan seperti tampak pada Tabel 

4.12 menghasilkan nilai t hitung 6,109 lebih besar dari 

nilai t tabel 1,675 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Hal ini bermakna bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji t Variabel Iklim Kerja Terhadap Etos Kerja 

Guru 
 

Coefficients
a 

 

 

 Model 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std.Error Beta t Sig 

1 (Constant) 34,385 12,415  2,770 0,008 

 IKLIM  ,682 ,112 ,650 6,109 0,000 

a. Dependent Variabel: ETOS  

Sumber: data primer diolah, 2012 
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b. Uji F 

Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  

variabel  independen  secara serentak atau bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil 

perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 22,123 

lebih besar dari nilai F tabel 4,034 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini bermakna bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Sedangkan hasil uji koefisien 

determinasi variabel kemampuan kepemimpinan 

kepala sekolah dan iklim kerja terhadap etos kerja 

guru disajikan pada Tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Variabel Kemampuan Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dan Iklim Kerja Terhadap Etos Kerja Guru 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std.Error of the 
Estimate 

1 ,685
(a)

 ,469 ,448 9,62400 

a. Predictor: (Constant), MEMIMPIN, IKLIM 

Sumber: data primer diolah, 2012. 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat diketahui 

besarnya koefisien determinasi variabel kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja terha-

dap variabel etos kerja guru sebesar 0,448. Hal ini 

menunjukkan bahwa variasi sumbangan efektif yang 

dapat diberikan oleh variabel kemampuan kepemim-

pinan kepala sekolah dan iklim kerja terhadap etos 
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kerja guru sebesar 44,8%, sisanya sebesar 55,2% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dipaparkan penjelasan dari 

hasil pengujian hipotesis yang berkaitan dengan dalil 

yang diuji dan bahasan analisis atas hipotesa yang 

diuji.  

1. Pengaruh variabel kemampuan kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) terhadap etos kerja guru (Y) 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa 8 responden (15,09%) mempunyai etos kerja 

dengan kategori sedang dan 10 responden (18,87%) 

mempunyai etos kerja dengan kategori rendah, dan 6 

responden (11,32%) mempunyai etos kerja dengan 

kategori sangat rendah. Etos kerja dengan kategori 

sedang, rendah dan sangat rendah tidak terlepas dari 

kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. Karena 

fungsi kepala sekolah yang berhubungan dengan etos 

kerja guru adalah memahami kondisi guru dan karya-

wan. Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah 

tidak dapat mewujudkan tujuan lembaga apabila kon-

disi kerja para guru tidak tertata dengan baik. Ber-

kembangnya semangat kerja, kerja sama yang harmo-

nis, minat terhadap perkembangan pendidikan, sua-

sana kerja yang menyenangkan dan perkembangan 
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mutu profesional di antara para guru banyak ditentu-

kan oleh kualitas kepemim-pinan kepala sekolah.  

Etos kerja guru dapat diartikan sebagai perpa-

duan antara tingkah laku dan keyakinan yang dimiliki 

oleh individu guru dan diwujudkan dalam perilaku 

kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagai guru. Etos kerja guru juga dapat diungkapkan 

sebagai sesuatu hal yang mendasari individu guru 

dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional 

di lingkungan sekolah dan masyarakat. Etos kerja 

guru sebagai perilaku moral dalam bekerja dipenga-

ruhi oleh faktor internal diri pribadi guru itu sendiri 

dan juga faktor eksternal dalam lingkungan sekolah di 

mana dia bekerja. 

Faktor internal antara lain dapat berupa tingkat 

pendidikan, kemampuan, motivasi, dan sebagainya. 

Sedangkan faktor eksternal antara lain dapat berupa 

lingkungan sekolah, keluarga, siswa, rekan guru, dan 

kepala sekolah. Faktor-faktor itulah yang harus men-

dapatkan perhatian dan perlu untuk ditingkatkan ke-

beradaanya dalam diri individu guru. Kepala sekolah 

sebagai pimpinan mempunyai peran dalam meningkat-

kan etos kerja guru. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 

etos kerja guru, adalah memberikan motivasi secara 

ekstrinsik. Motivasi yang diberikan kepala sekolah 

kepada guru dapat dilakukan secara organisasional 

maupun personal. Secara organisasional, misalnya 

dengan cara selalu melibatkan diri dalam kegiatan 
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sekolah. Sedangkan secara personal, misalnya: senan-

tiasa tersenyum ketika bertemu, bersalaman, mena-

nyakan kabar guru dan keluarganya, bersimpati dan 

mencarikan solusi ketika guru menghadapi masalah, 

dan sebagainya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil pene-

litian yang dilakukan oleh Amrina (2008) yang me-

nemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah ber-

pengaruh secara positif dan signifikan terhadap etos 

kerja kerja guru di SMA Bukit Tinggi. 

2. Variabel iklim kerja (X2) terhadap etos kerja guru 

(Y) 

Penelitian ini menemukan 9 responden (16,98%) 

merasa tidak nyaman dan 2 responden (3,77%) merasa 

sangat tidak nyaman dengan iklim kerja yang telah 

tercipta selama ini. Iklim kerja yang kurang kondusif 

dan tidak nyaman yang dirasakan ini sudah barang 

tentu akan mengurangi semangat kerja guru. Iklim 

kerja dapat bersifat fisik dan nonfisik, seperti tata 

ruang dan pola hubungan antar warga sekolah. 

Ravianto (1985:75) menyatakan bahwa iklim kerja 

dalam suatu organisasi mempunyai pengaruh terha-

dap etos kerja pegawai dalam suatu organisasi. Apa-

bila hal ini dikaitkan dengan organisasi sekolah maka 

dapat disimpulkan bahwa iklim kerja mempengaruhi 

etos kerja para guru. 

Keberhasilan dalam penciptaan iklim kerja yang 

kondusif tergantung pada peran kepala sekolah dalam 
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mengkoordinasi, mengerakkan, dan menyelaraskan 

semua sumber daya pendidikan yang ada. Seperti 

yang diungkapkan oleh Wahjosumidjo (2005) yang 

menyatakan bahwa kepala sekolah adalah pemimpin 

yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di 

sekolah sehingga dapat melahirkan etos kerja dan 

produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan. 

Kepala sekolah harus memahami kultur sekolah 

yang ada, dan menyadari bahwa hal itu tidak lepas 

dari struktur dan pola kepemimpinannya. Perubahan 

kultur yang lebih sehat harus dimulai dari kepemim-

pinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus mengem-

bangkan kepemimpinannya berdasarkan dialog, saling 

perhatian dan pengertian satu dengan yang lain, 

sehingga penggunaan pola komunikasi timbal balik 

yang menyenangkan dan saling membangun dapat 

terwujud. 

Biarlah tenaga pengajar dan tenaga administrasi 

menyampaikan pandangannya tentang kultur sekolah 

yang ada, mana segi positif dan negatifnya, khususnya 

berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, 

struktur organisasi, nilai-nilai dan norma-norma, 

kepuasan terhadap kelas, dan produktivitas sekolah.  

Pandangan ini sangat penting artinya bagi upaya 

untuk merubah kultur sekolah, yang mana kultur 

sekolah tersebut erat kaitannya dengan etos kerja 

individu guru. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneli-

tian yang dilakukan oleh Amrina (2008) yang mene-

mukan bahwa iklim sekolah berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap etos kerja guru di SMA 

Bukit Tinggi. 

3. Variabel kemampuan kepemimpinan kepala seko-

lah (X1) dan iklim kerja (X2) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap etos kerja guru (Y) 

Hasil uji serentak yang telah dilakukan diper-

oleh nilai F hitung sebesar 22,123 lebih besar dari 

nilai F tabel  4,034 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 

0,05. Hal ini bermakna bahwa variabel kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan ter-

hadap etos kerja guru. 

Nawawi (2000:82) mengemukakan, bahwa ke-

pemimpinan adalah proses menggerakkan, mempe-

ngaruhi, memberikan motivasi, dan mengarahkan 

orang-orang di dalam organisasi/lembaga pendidikan 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumus-

kan sebelumnya. Kedudukan kepala sekolah adalah 

pemimpin tertinggi dan harus membawahi dan menga-

yomi semua sumberdaya manusia di sekolah. Dalam 

peran ini, kepala sekolah adalah penanggung jawab 

terhadap pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan 

di sekolah yang dilakukan oleh seluruh unsur warga 

sekolah. Sebagai seorang pemimpin, wajar jika kepala 

sekolah dituntut untuk mengupayakan pelaksanaan 
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proses pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, seorang kepala sekolah memi-

liki beberapa fungsi atau peran penting. Selain sebagai 

pemimpin, peranan kepala sekolah dalam hubungan-

nya dengan pencapaian tujuan lembaga adalah seba-

gai manajer, sebagai administrator, pendidik, penyelia, 

dan sebagai pembina iklim sekolah.  

Hadiyanto (2004:24) mengungkapkan bahwa 

iklim sekolah adalah situasi atau suasana yang 

muncul karena adanya hubungan antara kepala 

sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan 

peserta didik atau hubungan antara peserta didik  

yang menjadi ciri khas sekolah yang ikut mempenga-

ruhi proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena 

itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah di-

rumuskan, kemampuan kepemimpinan kepala sekolah 

dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif sangat 

berperan untuk menciptakan etos kerja guru yang 

baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dan iklim 

kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap etos 

kerja guru. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneli-

tian yang dilakukan oleh Amrina (2008) yang mene-

mukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan 

iklim sekolah secara bersama-sama berpengaruh seca-

ra positif dan signifikan terhadap etos kerja guru di 

SMA Bukit Tinggi. 


