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A. Latar Belakang  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat 

mutlak dan terpenting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan 

dari pembangunan nasional yaitu upaya pembangunan yang 

berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan 

Negara yang menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. 

Selain itu, memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka 

mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang 

lebih maju, dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas (Ali, 2007). Salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan, yang bisa diwujudkan 

melalui pendidikan formal di sekolah. 

Sementara itu, Sardiman (2005) mengemukakan bahwa pendidikan 

dan pengajaran adalah satu usaha yang bersifat sadar tujuan, yang dengan 

sistematis terarah pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak 

didik. Demi tercapainya kedewasaan anak didik, maka dibutuhkan proses 

pendidikan yang bermutu. Hal ini didukung dan diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan tentang guru dan dosen (2009), bahwa guru yang 

profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu 

dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. 

Terkait dengan hal tersebut Undang-undang No.20 tahun 2003 (SISDIKNAS 

Pasal 3) menyatakan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 



dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab. Dengan demikian, melalui sistem pendidikan yang 

baik diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan profesional serta mampu menjawab kebutuhan era globalisasi. 

Pada realita yang terjadi dewasa ini, kualitas pendidikan di Indonesia 

mengalami kemunduran. Sesuai dengan data yang diterima Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam Education For All (EFA) Global 

Monitoring Report 2014 mengenai indeks pembangunan pendidikan atau 

The Education for All Development Index (EDI) negara Indonesia termasuk 

dalam kualitas pendidikan terendah yang berada pada peringkat 57 dari 155 

negara. Sementara itu, data Human Development Index (HDI) tahun 2014 

Indonesia naik tiga peringkat berada peringkat dari 124 menjadi 121 dari 185 

negara atau masih belum mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. 

Sejalan dengan hal di atas, maka untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, harus disempurnakan terlebih dahulu sistem yang ada yakni 

komponen-komponen dalam pendidikan yang sangat berpengaruh dalam 

kualitas pendidikan. Di antara semua komponen pendidikan, pengajar yang 

disebut guru di sekolah merupakan komponen yang sangat vital. Hal ini 

menurut Sardiman (2005) bahwa dalam proses belajar-mengajar atau 

pendidikan terdapat dua unsur manusia yakni pihak yang belajar dan pihak 

yang mengajar. Jadi, yang dimaksud dengan pihak yang mengajar di sekolah 

adalah guru. Dalam sektor pendidikan di sekolah, ada beberapa hal yang 

menjadi penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia yaitu kurangnya 

perhatian pemerintah mengenai dunia pendidikan, rendahnya kualitas sarana 

fisik, rendahnya kualitas guru, dan rendahnya prestasi siswa yang menjadi 

pendukung dari keberhasilan pendidikan. 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/


Selanjutnya menurut Irwan (2011) menyatakan bahwa, guru 

merupakan orang yang sangat berperan penting di sekolah karena menjadi 

penentu lahirnya generasi baru yang siap bersaing dan berkompetisi pada era 

globalisasi saat ini terlebih lagi guru menjadi penentu kemajuan suatu bangsa 

dalam menghasilkan orang-orang yang berguna dan bisa membangun bangsa 

ini menjadi bangsa yang maju. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-

undang untuk mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa, sehingga 

guru merupakan orang yang paling bertanggungjawab dan menjadi ujung 

tombak di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, seorang guru wajib 

meningkatkan profesionalismenya dengan menunjukkan kinerja yang baik 

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya itu. 

Kinerja atau performance diartikan sebagai prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja. Jadi kinerja seorang 

guru dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh seorang guru, bagaimana 

seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran serta memberikan tindak lanjut dari evaluasi 

pembelajaran dan hasil kerja yang diperoleh oleh seorang guru (Mulyasa, 

2009). Kinerja guru selalu menjadi pusat perhatian karena merupakan salah 

satu faktor dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan menetukan 

kualitas lulusan, sehingga kinerja guru selalu diperhatikan dan berbagai 

upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru. Dalam melaksanakan 

tugasnya seorang guru harus memiliki kompetensi agar menghasilkan kinerja 

yang baik. Sehingga untuk menilai tinggi rendahnya kinerja guru didasarkan 

pada kompetensi yang ada. Seorang guru harus bekerja sama dengan 

berbagai pihak diantaranya kepala sekolah, guru, karyawan, maupun peserta 

didik demi tercapainya kinerja guru yang optimal (Novitasari dkk. 2012).   

 



SMK Negeri 3 Ambon merupakan salah satu sekolah kejuruan di 

kota Ambon yang berada di Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon. Sekolah 

kejuruan ini mempelajari teknik dan industri. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan seorang guru, ditemukan bahwa SMK Negeri 3 Ambon 

sekarang adalah satu lembaga Pendidikan Kejuruan Tingkat Menegah di kota 

Ambon yang dipercayakan pemerintah pusat sebagai salah satu dari 97 SMK 

model di Indonesia, yang terus membenahi dan meningkatkan kinerja tenaga 

pendidiknya. Hal ini dapat dilihat dari hasil guru atau tenaga pendidik yang 

telah memiliki kompetensi profesional yang merupakan syarat mutlak 

seorang guru dalam mengajar dari tahun ketahun. Selain itu yang menjadi 

alasan penulis mengambil SMK Negeri 3 Ambon juga adalah karena sekolah 

ini merupakan salah satu sekolah yang pernah terpilih menjadi sekolah 

bertaraf Internasional di kota Ambon. Kemudian di sekolah ini hampir 

semua guru memiliki kualifikasi strata dua, walaupun ada beberapa guru 

yang berstrata satu, namun sekarang ini mereka sedang menjalani proses 

pendidikan strata dua.  

Berdasarkan hasil pengamatan disertai dengan wawancara dari 

beberapa orang guru diperoleh informasi yaitu ada beberapa  guru yang ada 

di SMK Negeri 3 Ambon masih belum menunjukan kinerja yang optimal. 

Masih banyak guru yang belum maksimal dalam membuat perangkat 

pembelajaran dan hanya meniru perangkat tahun lalu seperti masih 

menggunakan modul yang lama dan belum ada kolaborasi dalam pengajaran 

dengan menggunakan media power point. Kemudian dalam menjalankan 

tugas sebagai pendidik tidak disiplin (tidak mematuhi peraturan sekolah) 

yaitu suka masuk sekolah terlambat, pulang lebih awal. Sebagai contoh di 

lapangan, ada guru yang masuk sekolah jam sembilan pagi dan pulang 

sekolah jam sebelas siang, padahal seharusnya guru mempunyai jam 

mengajar jam delapan pagi sampai jam sepuluh pagi. Kemudian, kurangnya 



kerjasama antara sesama rekan guru. Selanjutnya, masih ada guru yang 

mengutamakan kepentingan keluarga dari pada kepentingan pekerjaan 

sekolah atau mengajar, hal ini ditandai dengan masih seringnya guru tidak 

hadir dengan alasan keluarga. Dengan demikian proses pemberian materi 

pelajaran di dalam kelas juga akan berlangsung tidak semaksimal mungkin.  

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Saputra (2011) 

yang menyatakan bahwa kinerja guru di SMA Tangerang termasuk dalam 

katagori rendah yaitu sebesar 23,3%. Hal ini dapat terlihat dari penilaian 

kinerja guru yang mana hanya sebagian kecil atau hanya sedikit descriptor 

yang mucul. Misalnya, guru dengan kinerja yang rendah mendapat penilaian 

yang rendah pada item merencanakan evaluasi pembelajaran, item 

perencanaan pembelajaran, item penggunaan media pembelajaran dan 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Hal ini menandakan bahwa adanya 

indikasi tingkat kinerja yang dimiliki guru berada pada tingkat rendah. 

Idealnya seorang guru memiliki pencapaian hasil atau kinerja yang sesuai 

dengan standar kinerja seorang guru, yaitu menunjukkan kesuaian dengan 

standar kinerja seorang guru dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

maupun penilaian dalam pembelajaran. Selain itu, Utomo (2005) dan 

Haywood (2006) juga mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kinerja 

guru perlu adanya kolaborasi pembelajaran yang dilakukan setiap guru serta 

adanya implimintasi yang berkaitan dengan inovasi-inovasi baru. Itu berarti 

guru diharapkan selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilanya, 

karena ilmu pengetahuan dan ketrampilan akan terus berkembang seiring 

perjalanan waktu (Musfah, 2011). 

Meskipun dari penjelasan-penjelasan diatas kinerja guru yang dinilai 

negatif, namun masih ada juga beberapa penilaian positif terhadap beberapa 

guru yang dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai seorang  guru, seperti mengajar dengan baik, teknik mengajar yang 



dapat membuat siswa memahami materi yang diajarkan dan selalu tepat 

waktu dalam mengajar. Dengan demikian guru dengan kinerja yang baik 

pada akhirnya akan berpengaruh besar pada masa depan bangsa. Hal ini 

tersurat dalam Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat (2) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional, sehingga kedudukan guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan 

pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi 

hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan 

bermutu (Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2009).  

Oleh karena itu, kinerja guru sangat penting diteliti karena kinerja 

guru lebih berkonotasi pada sejauh mana seseorang guru melakukan aktifitas 

baik yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan tingkat 

kompetensi yang dikuasainya atau dengan kata lain kinerja sebagai perilaku 

lebih banyak dimotori dan koordinasikan oleh sejumlah pengetahuan 

maupun informasi yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan tuntutan tugasnya. Dalam menjalankan tugas sebagai guru 

yang memiliki kinerja yang baik akan muncul dampak positif yang secara 

langsung akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di dalam kelas 

(Ridual dkk. 2013). Sebaliknya dampak negatif yang muncul ketika kinerja 

guru semakin menyusut yaitu pelayanan yang kurang maksimal kepada para 

siswa dan organisasi tempat dimana individu guru tersebut bekerja (Ariesta, 

2014).  

Selain itu, Susanto (2012) mengungkapkan bahwa kinerja guru 

sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan 

menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan, akan tetapi kinerja guru ini 

banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar 

individu yang bersangkutan. Apriana dkk. (2013) menjelaskan kedua faktor 



tersebut sebagai berikut: pertama faktor internal meliputi kemampuan atau 

kompetensi guru, faktor komitmen kinerja guru, faktor perilaku guru, faktor 

sikap, faktor intelegensi guru dan faktor kecerdasan emosional guru, 

sedangkan faktor eksternal seperti gaya kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah, supervisi dan pengawasan, iklim organisasi, faktor sarana 

dan prasarana, faktor budaya kerja. Selain itu, Amstrong (1998, dalam 

Barinto, 2012) yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi 

kinerja yaitu: motivasi kerja, kompetensi, kejelasan penerimaan tugas dan 

kesempatan untuk bekerja. Banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja 

seseorang dalam pekerjaannya khususnya bagi seorang guru. Dengan 

demikian, dalam penelitian ini penulis akan menggunkan dua faktor yakni 

gaya kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi (sekolah) yang 

memengaruhi kinerja guru sebagai seorang pekerja dalam lingkup dunia 

pendidikan, khususnya yang terjadi di SMK Negeri 3 Ambon. 

Faktor pertama yang memengaruhi kinerja guru yaitu gaya 

kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional 

merupakan Intellectual stimulation. Karakter ini berarti seorang pemimpin 

mampu mendorong bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

cermat dan rasional. Selain itu, karakter ini mendorong para bawahan untuk 

menemukan cara baru yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. 

Dengan kata lain, pemimpin transformasional mampu mendorong 

(menstimulasi) bawahan untuk selalu kreatif dan inovatif sehingga dapat 

mencapai  kinerja pada tingkat yang tinggi (Rahmanto, 2015).  

Gaya kepemimpinan transformasional penting diteliti karena bentuk 

kepemimpinan yang diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan refleksi 

paradigma baru dalam arus globalisasi. Kepemimpinan transformasional, 

digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat membangkitkan atau 

memotivasi karyawan, sehingga dapat berkembang dan mencapai kinerja 



pada tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan 

sebelumnya. Selain itu, gaya kepemimpinan tranformasional dianggap 

efektif dalam situasi dan budaya apapun  (Yukl 2009, dalam Munawaroh 

2011).  

Dari hasil penelitian Noermijati dan Mutmainah (2013) adanya 

pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dengan kinerja guru di sekolah tinggi swasta kota malang. Penelitian 

Karori et al. (2013) adanya positif signifikan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dengan kinerja guru. Utomo dkk. (2009) gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Carter 

et al. (2013) berhasil membuktikan kualitas hubungan antara pimpinan dan 

karyawan, dimediasi oleh efek kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja tugas karyawan dan perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) 

memiliki hubungan positif dan signifikan. Selain itu, Munawaroh (2009), 

Soni (2011), Suyuthi dkk. (2012), dan Sikumbang (2013) menyimpulkan 

bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja. 

Namun Paracha at al. (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

gaya kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh yang lemah 

terhadap kinerja karyawan. Adapun penelitian yang bertentangan dengan 

penelitian sebelumnya menurut Moeljanto (2009) yang menunjukkan bahwa 

gaya kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

Oleh sebab itu, gaya kepemimpinan transformasional merupakan 

bagian yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dari kinerja seseorang, 

sehingga dalam penelitian ini perlu untuk dikaji di sekolah. Apakah gaya 

kepemimpinan transformasional yang ada dapat menjadi prediktor terhadap 

kinerja yang mereka tunjukkan. Walaupun penjelasan-penjelasan diatas 

berpendapat bahwa memang gaya kepemimpinan transformasional 



merupakan prediktor terbaik untuk kinerja namun dengan alasan tempat dan 

subjek penelitian yang berbeda, baik itu dengan budaya dan lingkungan yang 

berbeda serta subjek yaitu guru bukan karyawan pada perusahan atau 

eksekutif muda sehingga penelitian ini mengkaji apakah guru yang berada 

dibawah gaya kepemimpinan transformasional saat ini dapat memprediksi 

kinerja guru. 

Selain itu, ada faktor lain yang turut memengaruhi kinerja guru yaitu 

iklim organisasi. Dalam hal ini sekolah merupakan bagian dari organisasi. 

Iklim organisasi dapat berhubungan dengan kinerja guru yang dapat 

diwujudkan dengan perilaku guru dalam organisasi sekolah karena perilaku 

seseorang ditentukan lingkungan tempat mereka berada. Demikian pula 

dengan kinerja yang ditunjukkan oleh seorang guru dapat dipengaruhi oleh 

iklim organisasi tempatnya mengabdi. Wirawan (2007) mengatakan bahwa: 

“Iklim organisasi yang baik dan kondusif akan terlihat suasana yang 

harmonis dan berdampak terhadap kinerja individu dalam keseharian. 

Sebaliknya, iklim organisasi yang kurang kondusif cenderung menjurus 

kepada perilaku yang negatif. Iklim organisasi memengaruhi perilaku 

anggota organisasi yang kemudian memengaruhi kinerja mereka dan 

kemudian memengaruhi kinerja organisasi”. 

Iklim organisasi sangat penting diteliti karena merupakan keadaan 

mengenai karakteristik yang terjadi dilingkungan kerja yang dianggap 

mempengaruhi perilaku orang-orang yang berada dalam lingkungan 

organisasi tersebut. Hal inilah yang menjadi pelengkap keberhasilan dari 

sebuah instansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Falahy 2005 (dalam Liana, 

2012) yang menyatakan bahwa Iklim organisasi merupakan sarana bagi guru 

untuk melakukan pendekatan dengan lingkungan kerjanya dengan 

pandangan yang positif. Iklim organisasi mempunyai kaitan dengan prestasi, 

motivasi, persepsi, dan kepuasan guru. Jika iklim organisasi kondusif, 



suasana lingkungan manusia yang familiar maka akan membuat guru 

menjadi termotivasi karena puasnya guru terhadap organisasi. Sebaliknya, 

jika iklim tidak kondusif maka mengakibatkan guru kurang bergairah dalam 

bekerja dan berdampak pada berkurangnya kinerja dalam organisasi. 

Sejalan dengan penjelasan diatas menurut hasil penelitian Adeyemi 

(2008) iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, namun 

berada pada katogori yang rendah. Selamat dkk. (2013) menyatakan bahwa 

iklim organisasi memilki pengaruh yang positif bagi kinerja guru di 

Malaysia. Carudin (2011) iklim sekolah berpengaruh terhadap kinerja 

mengajar guru. Selain itu Safrijal (2014), Suwanto (2009) dan Lawler (1975, 

dalam Suwanto,2009) menyatakan bahwa iklim organisasi berpengaruh 

langsung bagi kinerja pegawai. 

Sementara itu, bertolak belakang dari hasil-hasil penelitian 

sebelumnya, maka Liana (2012) menyatakan bahwa iklim organisasi tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru. Kusnan (2005) hasil 

penelitian terhadap prajurit dan pegawai sipil di Garnisun Tetap III Surabaya 

membuktikan bahwa iklim organisasi tidak signifikan berpengaruh pada 

kinerja prajurit. 

Secara simultan gaya kepemimpinan kepala sekolah dan iklim 

organisasi dapat menjadi prediktor terhadap kinerja guru sudah diteliti 

sebelumnya oleh Barus (2011) terdapat hubungan antara persepsi guru 

terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah, ikim organisasi dengan kinerja 

guru di Deli. Carrudin (2011) kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja 

sekolah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru. Selain 

itu Apriana dkk. (2013) penelitiannya terdapat terdapat kontribusi positif 

gaya kepemimpinan transformasional, iklim kerja sekolah, terhadap kinerja 

guru. Hal ini bermakna bahwa gaya kepemimpinan transformasional, dan 

iklim organisasi merupakan dua variabel yang dapat digabungkan untuk 



memprediksi kinerja guru dalam penelitian ini. Namun bertolak dari 

penelitian diatas Nuryadin (2005, dalam Ratmawati dkk. 2013) yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan 

transformasional, iklim organisasi, kepuasaan pekerjaan terhadap 

produktivitas (kinerja) karyawan provinsi kalimantan.  

Oleh karena masih adanya perbedaan dari hasil penelitian yang sudah 

ada sebelumnya, yakni kontradiksi antara ada atau tidak adanya pengaruh 

yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional, 

iklim organisasi dengan kinerja guru. Ditambah dengan subjek penelitian 

yang berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap gaya kepemimpinan transformasional, dan 

iklim organisasi sebagai prediktor kinerja guru di SMK Negeri 3 Ambon. 

Kemudian yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini 

adalah SMK Negeri 3 Ambon dikarenakan sekolah ini merupakan satu dari 

97 SMK di Indonesia yang dipercayakan pemeritah untuk terus membenahi 

dan meningkatkan  profesional guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah gaya 

kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi merupakan prediktor 

kinerja guru di SMK Negeri 3 Ambon. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menguji gaya kepemimpinan 

transformasional dan iklim organisasi sebagai prediktor kinerja guru di SMK 

Negeri 3 Ambon. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran dan pengapliasian bagi guru dalam upaya 

meningkatkan kinerja guru di masa mendatang. 

 Manfaat praktis dalam penelitian ini : 

1. Bagi SMK Negeri 3 Ambon. Sebagai masukan dan dijadikan 

pertimbangan untuk terus meningkatkan kinerja guru kearah yang 

lebih baik sesuai dengan kebutuhan untuk masa yang akan 

datang, sehingga mutu pendidikan dari SMK Negeri 3 Ambon 

akan menjadi lebih bagus dan lebih baik dari sebelumnya. 

2. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Diharapkan hasil dalam 

penelitian ini dapat memberi sumbangan untuk penelitian lanjutan 

yang sejenis. 

 

 

 

 

 



E. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi materi yang 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan, mengemukakan latar belakang penelitian,     

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  :  Tinjauan Pustaka , meliputi teori-teori yang berhubungan 

dengan  permasalahn penelitian yakni teori kinerja guru, teori 

gaya kepimpinan transformasional, dan iklim organisasi, 

aspek-aspek, faktor-faktor penelitian, dampak variabel gaya 

kepemimpinan transformasional, dampak iklim organisasi, 

model penelitian dan  hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian, meliputi, peubah penelitian, defenisi 

operasional subjek penelitian, alat ukur penelitian dan teknik 

analisi data. 

Bab IV :  Hasil Penelitian, membahas mengenai analisis data penelitian 

secara deskriptif dan hasil uji hipotesis. 

BAB V :  Kesimpulan, meliputi diskusi dan saran. Bab ini merupakan 

rangkuman dari keseluruhan isi penelitian dan 

menyimpulakan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


