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ABSTRAK 

 

Husbaniah. 2021. Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Budaya 

Organisasi terhadap Etos Kerja Pegawai MTSN 1 Polewali Mandar Kabupaten 

Polewali Mandar, dibimbing oleh Muhammad Idris dan Asri.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh kepemimpinan, 

lingkungan kerja dan budaya organisasi secara parsial terhadap Etos Kerja 

Pegawai MTSN 1 Polewali Mandara Kabupaten Polewali Mandar (2) 

menganalisis pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi 

secara simultan terhadap Etos Kerja Pegawai MTSN 1 Polewali Mandara 

Kabupaten Polewali Mandar (3) menganalisis variabel mana yang paling dominan 

berpengaruh terhadap Etos Kerja Pegawai MTSN 1 Polewali Mandar Kabupaten 

Polewali Mandar. Penelitian ini dilaksanakan pada Pegawai MTSN 1 Polewali 

Mandar Kabupaten Polewali Mandar. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 

Pegawai MTSN 1 Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 33 

orang pegawai. Karena jumlah populasi sama dengan responden, maka penelitian 

ini dapat digolongkan sebagai penelitian populasi. Data dianalisis dengan Regresi 

Linear Berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Secara bersama-sama, tiga faktor atau 

variabel yang menjadi analisis penelitian yaitu faktor Kepemimpinan, Lingkungan 

Kerja, dan Budaya Organisasi mempunyai pengaruh bermakna dan signifikan 

terhadap Etos Kerja pada Pegawai MTSN 1 Polewali Mandar Kabupaten Polewali 

Mandar (2) Secara sendiri-sendiri atau farsial, bahwa faktor Kepemimpinan, 

Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi mempunyai pengaruh secara bermakna 

atau signifikan terhadap Kinerja pada Pegawai MTSN 1 Polewali Mandar 

Kabupaten Polewali Mandar (3) Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling 

dominan pengaruhnya adalah lingkungan kerja, kemudian disusul oleh 

Kepemimpinan diposisi kedua, dan terakhir adalah Budaya Organisasi Kata 

Kunci: Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi dan Etos Kerja 

Pegawai 
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ABSTRACT 

 

Husbaniah. 2021. The Effect of Leadership, Work Environment and 

Organizational Culture on Work Ethics of MTSN 1 Polewali Mandar Employees, 

Polewali Mandar Regency, supervised by Muhammad Idris and Asri. 

 This study aims to (1) analyze the influence of leadership, work environment and 

organizational culture partially on the Work Ethic of MTSN 1 Polewali Mandara 

Employees, Polewali Mandar Regency (2) to analyze the influence of leadership, 

work environment and organizational culture simultaneously on the Work Ethic of 

MTSN 1 Polewali employees. Mandara, Polewali Mandar Regency (3) analyzes 

which variable has the most dominant influence on the Work Ethic of MTSN 1 

Polewali Mandar Employees, Polewali Mandar Regency. This research was 

conducted on the staff of MTSN 1 Polewali Mandar, Polewali Mandar Regency.  

The population used in this study were all employees of MTSN 1 Polewali 

Mandar, Polewali Mandar Regency totaling 33 employees. Because the 

population is the same as the respondent, this research can be classified as a 

population study. Data were analyzed using Multiple Linear Regression.  

The results of this study indicate that (1) Taken together, the three factors or 

variables that become the research analysis, namely the factors of leadership, 

work environment, and organizational culture have a significant and significant 

influence on the work ethic of MTSN 1 Polewali Mandar employees, Polewali 

Mandar Regency (2 ) Individually or partially, that the factors of leadership, work 

environment, and organizational culture have a significant or significant 

influence on the performance of MTSN 1 Polewali Mandar employees, Polewali 

Mandar Regency (3) Of the three factors, the most dominant factor is the 

environment work, then followed by Leadership in the second position, and the 

last is Organizational Culture Keywords: Leadership, Work Environment, and 

Organizational Culture and Employee Work Ethic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang 

pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-

unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan Etos Kerja pegawai yang 

maksimal. Dengan meningkatnya Etos Kerja pegawai berarti tercapainya hasil 

kerja seseorang atau pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau 

pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Peran pimpinan dalam suatu 

organisasi sangat diharapkan dalam menciptakan rasa keadilan bagi pegawai, 

karakteristik pimpinan akan berpengaruh terhadap iklim kerja dalam organisasi.  

Berbagai model seorang pimpinan mempengaruhi pegawai agar dapat melakukan 

pekerjaan sesuai dengan kebijkan yang telah ditetapkan, pimpinan yang 

diharapkan oleh pegawai adalah pimpinan yang mampu menjadi cerminan bagi 

pegawainya. 

Kepemimpinan adalah kemampuan (seni) pemimpin atau manager untuk 

mempengaruhi orang lain berupa perilaku baik secara perorangan maupun 

kelompok dalam mengikuti kehendaknya baik langsung maupun tidak langsung. 

Kepemimpinan tersebut muncul bersamaan dalam perannya sebagai manager. 

Kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan (leadership style). Menurut Luthan 

(2012) Gaya kepemimpinan berkenaan dengan cara-cara yang digunakan oleh 

manajer untuk mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan merupakan 
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norma perilaku yang digunakan seseorang manajer pada saat ia mencoba 

mempengaruhi prilaku bawahannya. Keberhasilan sebuah organisasi sangat 

ditentukan oleh peran pemimpinnya dalam menggerakkan organisasi. Pemimpin 

merupakan agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi 

orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. 

Kepemimpinan timbul ketika satu anggota kelompok atau organisasi 

mengubah motivasi atau kompetensi anggota lainnya di dalam kelompok. Ada 

suatu kebutuhan yang meningkat untuk mencari pemimpin yang sebaik mungkin 

untuk bekerja dalam institusi-institusi. Pemimpin yang efektif harus menghadapi 

tujuan-tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Keefektifan pemimpin secara 

khusus diukur dengan pencapaian dan satu atau beberapa kombinasi tujuan-tujuan 

tersebut. Individu dapat memandang pemimpinnya efektif atau tidak berdasarkan 

kepuasan yang mereka dapatkan dari pengalaman kerja secara keseluruhan. 

Pemimpin adalah kegiatan yang mempengaruhi perilaku sosial dengan 

mengatur, mengarahkan, mengorganisir, mengontrol orang lain atau melalui 

prestise, power dan posisi. Pemimpin adalah mengarahkan, mengatur dengan 

kemampuan persuasifnya dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh 

pengikutnya. 

Faktor lain yang mempengaruhi Etos Kerja pegawai yaitu lingkungan 

kerja. Menurut Maryati (2014), lingkungan kerja yang sehat dan baik akan 

berpengaruh terhadap kenyamanan kerja karyawan. Lingkungan kerja dalam suatu 

organisasi mempunyai arti penting bagi manusia yang melakukan aktivitas 

didalamnya, karena lingkungan kerja ini akan mempengaruhi secara langsung 

maupun tidak langsung manusia didalamnya. Salah satu aspek lingkungan kerja 
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organisasi dalam hal ini adalah  kondisi organisasi. Kondisi lingkungan kerja 

organisasi  adalah sikap, nilai, norma dan perasaan yang lazim dimiliki oleh para 

pegawai sehubungan dengan organisasi mereka. Lingkungan kerja yang timbul 

dalam organisasi merupakan faktor pokok yang menentukan tingkah laku dalam 

aktivitas. Lingkungan kerja yang sehat memberikan konstribusi yang besar 

terhadap proses kegiatan bekerja pelayanan kepada masyarakat yang efektif. 

Lingkungan kerja yang kondusif menjadikan seluruh pegawai melakukan tugas 

dan peran mereka secara optimal. 

Etos Kerja pegawai sangat tergantung dari kondisi lingkungan kerja 

tempat bekerja. Semakin kondusif suatu lingkungan kerja akan semakin 

meningkatkan Etos Kerja seseorang. 

Variabel lain yang berpengaruh terhadap Etos Kerja pegawai adalah 

masalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan bentuk keyakinan, 

nilai, cara yang bisa dipelajari untuk mengatasi dan hidup dalam organisasi, 

budaya organisasi itu cenderung untuk diwujudkan oleh anggota organisasi. 

Budaya organisasi, adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan oleh anggota-

anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi 

masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal.  

Budaya organisasi merupakan hasil dari proses pembentukan perilaku 

serta dipengaruhi oleh konsep dan model struktural yang diterapkan. Sehingga 

jika dipertanyakan apakah dengan budaya organisasi yang dibangun dan dikonsep 

dengan maksimal akan mampu memberi pengaruh pada peningkatan Etos Kerja 

organisasi. Budaya organisasi akan berpengaruh terhadap Etos Kerja organisasi, 
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semakin kuat budaya organisasi dapat meningkatkan Etos Kerja organisasi, begitu 

juga sebaliknya. 

Robbins, (2009) menjelaskan bahwa budaya organisasi  merupakan suatu 

sistem nilai yang dipegang dan dilakukan oleh anggota organisasi, sehingga 

menjadi pembeda organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem nilai 

tersebut dibangun oleh 7 karakteristik sebagai sari (essence) dari budaya 

organisasi, 7 karakteristik adalah : 

1. Inovasi dan pengambilan risiko (innovation and risk taking). Tingkatan 

dimana para karyawan terdorong untuk berinovasi dan mengambil risiko. 

2. Perhatian yang rinci (attention to detail). Suatu tingkatan dimana para 

karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan (precision), analisis dan 

perhatian kepada rincian. 

3. Orientasi hasil (outcome orientation). Tingkatan dimana manajemen 

memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang 

digunakan untuk mencapai hasil. 

4. Orientasi pada manusia (people orientation). Suatu tingkatan dimana 

keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang 

anggota organisasi itu. 

5. Orientasi tim (team orientation). Suatu tingkatan dimana kegiatan kerja 

diorganisir di sekitar tim-tim, bukannya individu-individu. 

6. Keagresifan (aggressiveness). Suatu tingkatan dimana orang-orang (anggota 

organisasi) itu memiliki sifat agresif dan kompetitif dan bukannya santai-

santai. 
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7. Stabilitas (stability). Suatu tingkatan dimana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. 

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kepemimpinan, lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap Etos Kerja pegawai. Sari (2015) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh terhadap Etos Kerja pegawai.  

Bachtiar (2017) dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja 

terhadap Etos Kerja Karyawan Studi pada PT. Aqua Tirta Investama di Klaten. 

Hasil penelitiannya ada pengaruh lingkungan kerja terhadap Etos Kerja karyawan 

PT.   Aqua Tirta Investama  

Wiranata (2018) dalam penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh terhadap Etos Kerja karyawan. Wiranata 

menyarankan bahwa  pimpinan perusahaan diharapkan tetap mengadakan 

pendekatan dan pengawasan seperlunya terhadap karyawan agar dapat 

meningkatkan Etos Kerja karyawan. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian 

terbaru yang dilakukan Tatulus, et al (2015) bahwa hubungan fungsional 

pengaruh peran kepemimpinan terhadap Etos Kerja pegawai ialah positif dan 

meyakinkan. Lebih lanjut, menurut Tatulus et al bahwa peran kepemimpinan 

sebagai katalisator, integrator dan berprilaku sebagai bapak perlu ditingkatkan. 

Sebagai leader dalam organisasi merupakan motor pengerak harus menegakkan 

ketegasan untuk mencapai visi dan misi organisasi. 

Berdasarkan  fakta empiris pada MTsN 1 Polewali Mandar,  Etos Kerja 

pegawai pada saat ini, terdapat beberapa fenomena yang terjadi sebagai berikut :  
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1.  Fenomena gaya Kepemimpinan 

Fenomena gaya kepemimpinan adalah  gaya yang diterapkan pimpinan 

dalam memotivasi pegawai, masih terlihatnya hubungan yang kaku antara 

bawahan dan atasan yang kurang komunikatif sehingga keluhan dan masalah 

pegawai tidak tersampaikan secara sempurna kepada atasan. 

Kondisi yang demikian menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan 

yang diterapkan belum optimal dalam memotivasi pegawai untuk bekerja. 

2. Fenomena Lingkungan Kerja  

Fenomena untuk lingkungan kerja adalah: 

a. Kurangnya ruangan untuk menampung pegawai sehingga dalam satu 

ruangan terdapat banyak orang, tidak ada pemisahan antara atasan dan 

bawahan. 

b. Cahaya yang kurang jelas di tempat kerja 

c. Banyaknya dokumen dan barang-barang lain yang diletakkan di atas meja 

dan sekeliling meja.  

Etos Kerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai 

moral dan etika (Sentono, 2009). Selanjutnya disebutkan pula beberapa faktor 

yang perlu diketahui sehubungan dengan Etos Kerja antara lain: (1) pengetahuan 

tentang pekerjaan, (2) kemampuan membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan, 

(3) pengetahuan tentang standar untuk pekerjaan yang disyaratkan, (4) 
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produktivitas pegawai berkaitan dengan jumlah dan hasil pekerjaan yang 

diselesaikan, dan (5) kemampuan berkomunikasi baik sesama pegawai maupun 

atasan. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan, 

Lingkungan kerja dan Budaya Organisasi, Terhadap Etos Kerja Pegawai 

MTsN 1 Polewali Mandar”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di  atas, maka dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini:  

1. Apakah kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi berpengaruh 

secara parsial terhadap Etos Kerja Pegawai Pada MTsN 1 Polewali Mandar? 

2. Apakah kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi berpengaruh 

secara simultan terhadap Etos Kerja Pegawai Pada MTsN 1 Polewali 

Mandar? 

3. Variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap Etos Kerja 

Pegawai Pada MTsN 1 Polewali Mandar? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya 

organisasi secara parsial terhadap Etos Kerja Pegawai Pada MTsN 1 Polewali 

Mandar. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya 

organisasi secara simultan terhadap Etos Kerja Pegawai Pada MTsN 1 

Polewali Mandar. 

3. Untuk menganalisis variabel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap Etos Kerja Pegawai Pada MTsN 1 Polewali Mandar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian   

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu manajemen 

sumber daya manusia khusunya tentang pengaruh gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap Etos Kerja Pegawai Pada 

MTsN 1 Polewali Mandar dan dapat digunakan sebagai bahan acuan pada 

penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi MTsN 1 Polewali Mandar, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wacana yang positif bagi pegawai dan instansi untuk 

meningkatkan kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat 

meningkatkan Etos Kerjanya. 

b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang pengaruh gaya kepemimpinanan, lingkungan kerja 

dan budaya organisasi terhadap Etos Kerja Pegawai. Disamping itu 

diharapkan dapat membantu melengkapi bekal nanti dalam melaksanakan 

tugas keseharian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dijadikan sebagai 

pembanding terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bachtiar (2017) dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan 

Kerja terhadap Etos Kerja Karyawan Studipada PT. Aqua Tirta Investama di 

Klaten. Hasil penelitiannya ada pengaruh lingkungan kerja terhadap Etos 

Kerja karyawan PT. Aqua Tirta Investama. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan paling dominan berpengaruh 

terhadap Etos Kerja pegawai 

2. Wiranata (2011) dalam penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh terhadap Etos Kerja karyawan. Wiranata 

menyarankan bahwa  pimpinan perusahaan diharapkan tetap mengadakan 

pendekatan dan pengawasan seperlunya terhadap karyawan agar dapat 

meningkatkan Etos Kerja karyawan.  

3. Sari (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemimpinan, 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap Etos Kerja pegawai.  

4. Penelitian terbaru yang dilakukan Tatulus et al (2015) bahwa hubungan 

fungsional pengaruh peran kepemimpinan terhadap Etos Kerja pegawai ialah 

positif dan meyakinkan. Hasil penelitian menujukkan bahwa Peran 

Kepemimpinan sebagai Katalisator, Integrator dan berprilaku sebagai bapak 

perlu ditingkatkan. Sebagai leader dalam organisasi merupakan motor 
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pengerak harus menegakkan ketegasan untuk mencapai visi dan misi 

organisasi. 

5. Rohana Thahier et al (2014) dengan judul: The Influence of Leadership Style 

and Motivation Upon Employee Performance In The Provincial Secretary 

Office of West Sulawesi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh terhadap Etos Kerja. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini terletak pada indikator yang digunakan dalam 

mengamati kepemimpinan, dimana Rohanaet al menggunakan indikator 

instructive leadership style, consultative leadership style, participative 

leadership style dan delegative leadership style. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan indikator visioner, membimbing, afiliatif. 

 

2.2. Kepemimpinan 

Secara etimologis pemimpin dan kepemimpinan berasal dari kata pimpin 

(to lead) kemudian dengan penambahan imbuhan (konjungsi) berubah menjadi 

pemimpin (leader) dan kepemimpinan (leadership). Dalam kepemimpinan 

terdapat hubungan antara manusia yaitu hubungan mempengaruhi (dari 

pemimpin) dan hubungan kepatuhan/ketaatan para bawahan karena dipengaruhi 

oleh kewibawaan pemimpin. 

Pemimpin dan kepemimpinan tersebut bersifat universal, artinya selalu ada 

dan senantiasa diperlukan pada setiap usaha bersama manusia dalam segenap 

organisasi mulai dari tingkat paling kecil atau intim, yaitu keluarga, sampai pada 

tingkat desa, kota, negara, dari tingkat lokal, regional sampai nasional dan 

internasional, di mana pun dan kapan pun juga. 
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Secara etimologis telah banyak konsep yang telah dikemukakan oleh para 

ahli tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Di antaranya Filley dalam 

kutipan Hasibuan (2007) merumuskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan 

sebagai berikut : kepemimpinan adalah proses seseorang menggunakan pengaruh 

kemasyarakatannya, terhadap para anggota suatu kelompok lainnya (leadership is 

a process where by one person exert social influence over the member of the 

group). Sedangkan pemimpin adalah seorang dengan daya kekuatannya terhadap 

orang lain melakukan wewenang untuk tujuan mempengaruhi tatalaku mereka (a 

leader is a person with power over other who exercise this power for the purpose 

of influencing their behaviour). 

Kartono (2012) memberikan pengertian pemimpin dan kepemimpinan 

sebagai berikut : pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang sehingga mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu, demi 

pencapaian satu atau beberapa tujuan, sedangkan kepemimpinan itu sifat spesifik, 

khas diperlukan bagi satu situasi khusus yang harus sesuai dan bisa diterima oleh 

kelompoknya, juga bersangkutan serta pas dengan situasi zamannya. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, disimpulkan bahwa yang 

disebut dengan pemimpin adalah jika seseorang mampu mempengaruhi orang lain 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu 

proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan/menggerakkan 

orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok 

dalam situasi tertentu. Kepemimpinan tersebut terjadi jika di dalamnya terpenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut: 



12 

 

1. Ada orang-orang atau pihak yang mempengaruhi atau menggerakkan (yang 

memimpin/pimpinan).  

2. Ada orang-orang atau pihak yang dipengaruhi atau digerakkan untuk 

mencapai tujuan tertentu (yang dipimpin/bawahan). 

Pengertian kepemimpinan demikian mempunyai ruang lingkup yang luas. 

Artinya bisa saja terjadi di luar perusahaan/organisasi yang tanpa dibatasi oleh 

aturan dan birokrasi serta tatakrama organisasi, yaitu manakala seorang mampu 

mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan. 

Apabila dihubungkan dengan manajemen maka kepemimpinan tersebut 

dibatasi oleh aturan-aturan birokrasi dan tatakrama organisasi. Dengan kata lain 

bahwa manajemen/manajer merupakan jenis pemikiran yang khusus dari 

kepemimpinan. Munir (2012) menyebut dengan kepemimpinan dalam organisasi 

kerja atau kepemimpinan manajemen yaitu suatu kepemimpinan yang bersifat 

sebagai proses pengarahan terhadap pencapaian tujuan dan pembinaan atas tenaga 

atau orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan itu dengan cara 

mempengaruhi, memotivasi dan mengendalikannya. 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Siagian (2012) menyatakan 

bahwa: ditinjau dari segi manajemen, kepemimpinan harus diartikan sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu 

dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif dan ekonomis. 

Dalam proses kepemimpinan manajemen dijalankan oleh para manajer 

pada seluruh tingkatan manajemen melalui pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi 
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manajemen. Sehingga seorang manajer bisa sebagai seorang pemimpin yaitu pada 

saat manajer tersebut mampu mempengaruhi perilaku bawahannya untuk 

mencapai tujuan tertentu, tetapi seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. 

Kepemimpinan seorang pemimpin pada umumnya ingin merefleksikan 

sifat-sifat dan tujuan dari kelompoknya. Selanjutnya dipaparkan beberapa 

pendapat dari beberapa penulis tentang tugas dan fungsi kepemimpinan antara lain 

Kartono (2012) menyatakan fungsi kepemimpinan ialah : memandu, menuntun, 

memimpin, membangun, memberi, atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, 

mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, dan 

membawa para pengikutnya ke sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan 

waktu dan perencanaan. 

Dalam tugas-tugas kepemimpinan tercakup pula pemberian insentif 

sebagai motivasi untuk bekerja lebih giat. Insentif materil dapat berupa: uang, 

sekuritas fisik, jaminan sosial, premi, bonus, kondisi kerja yang baik, jaminan 

pensiun fasilitas tempat tinggal yang menyenangkan dan lain-lain. Juga dapat 

berbentuk insentif sosial seperti : promosi jabatan, status sosial yang tinggi, 

martabat diri, prestise sosial, respek dan lain-lain. 

Selanjutnya pendapat Siagian (2012) menyatakan fungsi-fungsi 

kepemimpinan yang hakiki yaitu : lima fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki 

secara singkat adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian 

tujuan 

2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak luar 

organisasi 
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3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif 

4. Mediator yang handal, khusus dalam hubungan kedalam, terutama mengenai 

situasi konflik. 

5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. 

Dengan menelaah pendapat di atas tentang fungsi dan tugas pemimpin 

dapatlah dinyatakan bahwa keberhasilan perusahaan atau organisasi juga sangat 

ditentukan oleh keberhasilan pemimpin dengan kepemimpinannya dalam 

melaksanakan fungsi dan tugPegawaiya. Salah satu tugas dan fungsi pemimpin 

yang sangat strategis adalah "memberikan motivasi kerja kepada 

pegawai/bawahan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik dan produktif 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 

Pemimpin merupakan agen perubahan, perilakunya akan mempengaruhi 

orang lain. Kepemimpinan timbul ketika suatu kelompok mengubah inovasi atau 

kompensasi anggota lainya di dalam kelompok (Bass, 1985). Kepemimpinan 

berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki 

seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan 

pemimpin. Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Suharnomo, 2009). 

Faiechild (1994: 33) menyebutkan bahwa pemimpin adalah kegiatan yang 

mempengaruhi prilaku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, 

mengontrol orang lain atau melalui prestise, power dan posisi. Pemimpin adalah 

mengarahkan, mengatur dengan kemampuan persuasifnya dan akseptansi/ 
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penerimaan secara sukarela oleh pengikutnya. Pemimpin mempunyai tugas yang 

utama adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain, yaitu pemimpin mempertanggung-

jawabkan pekerjaanya pada orang lain, atasan, staf, teman sekerja dalam 

organisasi atau di luar organisasi. 

2. Pemimpin adalah bertanggungjawab menyusun tugas, melaksanakan tugas, 

melakukan evaluasi dan monitoring untuk mencapai outcome yang terbaik. 

Pemimpin bertanggung jawab untuk keberhasilan organisasi. 

3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, yaitu pencapaian 

tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugPegawaiya kepada staf. 

Pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan 

masalah. 

4. Pemimpin berpikir analitis dan konseptual, yaitu pemimpin harus menjadi 

seorang pemikir yang analitis dan konseptual, mengidentifikasi masalah 

dengan akurat, menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas. 

5. Pemimpin adalah politisi dan diplomat, yaitu pemimpin harus mampu 

mengajak dan melakukan kompromi, pemimpin harus dapat mewakili tim atau 

organisasinya. 

6.  Pemimpin mengambil keputusan yang tepat, pemimpin harus dapat 

memecahkan masalah. 

Pimpinan yang dapat dikatakan sebagai pemimpin setidaknya memenuhi 

beberapa kriteria, yaitu : 
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1. Pengaruh: Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki pendukung yang 

turut membesarkan nama pimpinan. Pengaruh ini menjadikan pimpinan diikuti 

dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakanya.  

2. Kekuasaan/power: Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena 

memiliki kekuasaan/power yang membuat orang lain menghargai 

keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki pimpinan, 

tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan/ 

kekuatan yang dimiliki pimpinan menjadikan orang lain tergantung pada apa 

yang dimilikinya. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat simbiosis 

mutualisme, dimana kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. 

3. Wewenang: Wewenang dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada 

pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu 

hal/kebijakan. Wewenang juga dapat dialihkan kepada bawahan oleh pimpinan 

apabila pimpinan percaya bahwa bawahan tersebut mampu melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab dengan baik. 

4. Pengikut: Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaaan/power, dan 

wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki 

pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan dan mengikuti 

apa yang dikatakanya. Tanpa adanya pengikut maka pemimpin tidak akan ada. 

Pemimpin dan pengikut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak 

dapat berdiri sendiri. 

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana individu mempengaruhi 

kelompok untuk mencapai tujuan umum (Northouse, P.G., 2003:3). Pengertian 
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yang lebih tegas dan tajam dikemukakan oleh Dubrin bahwa kepemimpinan itu 

adalah kemampuan untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan 

dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Dubrin, A. J., 2001:3).  

Pemimpin memiliki karakteristik untuk menciptakan hal yang baru (selalu 

berinovasi). Gagasan-gagasan yang dimiliki oleh pemimpin merupakan gagasan 

sendiri tidak meniru ataupun menjiplak. Pemimpin selalu berupaya untuk 

mengembangkan apa yang ia lakukan. Percaya pada bawahan, dan selalu 

menanamkan kepercayaan pada anggota organisasi. Gagasannya memiliki 

perspektif jangka panjang. la bertanya pada bawahannya dengan pertanyaan apa 

dan mengapa?. Menentang status quo, tidak puas dengan apa yang ada. 

Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya dan mengerjakan 

yang benar (Luthans, 2002:577). 

 

2.2.1. Perkembangan Penelitian Tentang Teori Kepemimpinan 

Berbagai studi perilaku organisasi khususnya mengenai topik 

kepemimpinan (leadership) telah dilakukan, dari sejarahnya studi mengenai topik 

kepemimpinan diuraikan pada bagian berikut, di antaranya Studi IOWA, Studi 

Ohio, dan Studi Michigan yang kemudian melandasi teori-teori kepemimpinan 

selanjutnya, baik teori kepemimpinan klasik/tradisional maupun teori 

kepemimpinan modern. (Luthans, 2006:639). 

1. Studi IOWA 

Studi mengenai kepemimpinan dipelopori Ronald Lippit dan Ralph K. 

White di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Iowa pada akhir tahun 

1930. Studi awal dilakukan dengan membentuk beberapa kelompok hobi anak-
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anak berusia 10 tahun, dan untuk masing-masing kelompok dihadapkan dengan 

tiga gaya kepemimpinan yang berbeda, yakni otokratis, demokratis dan laissez-

faire. Ciri pemimpin otokratis adalah dia sangat direktif dan tidak mengizinkan 

adanya partisipasi. Pemimpin otokratis cenderung memberikan perhatian secara 

individual ketika memuji dan mengkritik, namun mencoba untuk tampak ramah 

dan secara terbuka menunjukkan rasa bermusuhan. Pemimpin yang demokratis 

mendorong terbentuknya proses diskusi dalam kelompok, dan mengarahkan 

kelompok dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin demokrat mencoba 

untuk obyektif dalam memberikan pujian dan kritikan, dan menjadi sumber spirit 

dalam kelompok, sedangkan pemimpin laissez-faire memberikan kebebasan 

penuh kepada kelompok, sosok pemimpin ini sesungguhnya tidak memiliki 

kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan laissez-faire menghasilkan tingkat agresivitas yang 

lebih tinggi pada kelompok, gaya kepemimpinan demokratis menghasilkan reaksi 

kelompok yang berada di antara agresivitas yang ekstrem dan apatis yang 

ekstrem. 

2. Studi Ohio 

Pada akhir Perang Dunia II, Biro Penelitian Bisnis di Universitas Ohio 

berinisiatif mengadakan serangkaian penelitian tentang kepemimpinan. Sebuah 

tim yang terdiri dari para pakar antar disiplin ilmu (psikologi, sosiologi, dan 

ekonomi) mengembangkan dan menggunakan Leader Behaviour Description 

Questionnaire (LBDQ) untuk menganalisis beberapa tipe kelompok dan situasi. 

LBDQ diatur untuk dibagikan pada berbagai situasi yang bervariasi. Dengan 
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harapan menguji bagaimana seorang pemimpin dideskripsikan jawaban dari 

kuesioner yang dibagikan dianalisis dengan faktor analisis. Hasil yang didapatkan 

menunjukkan konsistensi yang mengagumkan, yakni terdapat dua indikator 

kepemimpinan yaitu consideration (konsiderasi) dan initiating structure. 

Dua indikator tersebut ditemukan pada berbagai macam posisi dan konteks 

kepemimpinan. Peneliti secara hati-hati menekankan bahwa studi tersebut hanya 

menunjukkan bagaimana pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya. Hasil 

dari studi Ohio tentang kepemimpinan ini adalah terdapat dua indikator 

kepemimpinan, yaitu orientasi tugas atau tujuan (initiating structure) dan 

penghargaan atas kebutuhan individu dan hubungan (consideration). 

Nilai lebih dari studi Ohio adalah bahwa studi ini merupakan yang pertama 

menemukan dan menekankan urgensi indikator tugas dan indikator kemanusiaan 

dalam penelitian kepemimpinan. Dua indikator ini mengurangi kesenjangan antara 

orientasi tugas yang kaku pada pergerakan ilmu manajemen dan penekanan 

hubungan antar manusia (human relationship), yang semakin populer pada masa 

kini (Luthans, 2006:640). 

3. Studi Michigan 

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan studi yang dilakukan 

Universitas Ohio, sekelompok peneliti dari Pusat Penelitian survei (Survey 

Research Center) Universitas Michigan memulai penelitian tentang 

kepemimpinan. Penelitian diawali di Prudential Insurance Company, dengan 

meneliti 12 pasang tinggi rendahnya produktivitas. Masing-masing pasangan 

mewakili sebuah bagian berproduktivitas tinggi dan sebuah bagian 
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berproduktivitas rendah, dengan beberapa variabel lainnya seperti tipe kerja, 

kondisi, dan metode. Wawancara tak langsung dilakukan terhadap 24 supervisor 

bagian dan 419 pekerja administrasi. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa 

supervisor dengan produktivitas tinggi memiliki perhatian yang sungguh-sungguh 

terhadap bawahannya (employee-centered), sedangkan supervisor dengan 

produktivitas rendah memiliki karakteristik yang berlawanan, yakni lebih 

berorientasi pada produksi (production-centered). 

Umumnya, supervisor yang memiliki orientasi karyawan (employee-

centered) seperti yang dijelaskan dalam studi ini, merupakan standar bagi 

pendekatan human relationship tradisional atas kepemimpinan. Studi Michigan 

ini senantiasa dijadikan acuan bagi para penganjur hubungan antar manusia 

(human relation) ketika mencoba membuktikan teori mereka. Penelitian ini 

kemudian diikuti oleh ratusan penelitian sejenis pada berbagai ragam industri, 

rumah sakit, kantor pemerintahan, dan berbagai organisasi. Rensis Likert, salah 

satu direktur Institut for Social Research di Universitas Michigan menunjukkan 

hasil penelitian sejenis yang bertahun-tahun telah dilakukan, tentang gaya 

kepemimpinan yang terkenal dengan sebutan sistem demokratis, (Luthans, 2006: 

641). 

 

2.2.2  Teori Kepemimpinan Tradisional 

1. Teori Kepemimpinan Sifat (Trait Theories of Leadership) 

Analisis ilmiah tentang kepemimpinan dimulai dengan fokus pada diri 

seorang pemimpin, sehingga teori "Great person" memberikan jalan yang lebih 

realistis bagi pendekatan sifat (trait) terhadap topik kepemimpinan. Di bawah 
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pengaruh pemikiran kampus psikologi yang berorientasi pada perilaku 

(behavioristic), para peneliti menerima fakta bahwa sifat kepemimpinan tidak 

hanya merupakan bawaan sejak dilahirkan, namun juga bisa didapatkan dari 

proses belajar dan pengalaman. Teori sifat memperhatikan pada sifat-sifat apa 

yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai 

efektivitas kepemimpinan. Namun, secara umum berbagai temuan penelitian tidak 

menyepakati sifat-sifat mana yang dianggap lebih penting dan sifat yang lain pada 

diri seorang pemimpin. Teori sifat dalam kepribadian Big Five, menggambarkan 

bahwa pemimpin yang efektif sebaiknya memiliki lima sifat utama yakni ciri 

kepribadian ekstrovet, kesadaran (concientiousness), sikap terbuka terhadap 

pengalaman, neurotik, dan persetujuan tidak signifikan. Robbins, 1998 

mengidentifikasi perlunya keterampilan teknis, keterampilan konseptual, dan 

keterampilan hubungan antar manusia dalam rangka mencapai kepemimpinan 

efektif, sedangkan Yukl (1998) menyatakan perlu adanya beberapa keterampilan 

pada diri seorang pemimpin, diantaranya kreativitas, keterampilan berorganisasi, 

keterampilan persuasif, diplomasi, kebijaksanaan, pengetahuan atas tugas, dan 

kemampuan berbicara yang bagus. 

2. Teori Kepemimpinan Kelompok (Group and Exchange Theories of 

Leadership) 

 

Teori kelompok (Group Theory) berakar pada ilmu psikologi sosial, di 

mana teori pertukaran klasik menjadi basis utama bagi pendekatan ini. Pertukaran 

yang dimaksud adalah adanya proses pertukaran positif antara pemimpin dan 

bawahan dalam rangka mencapai tujuan. Pemimpin memberikan keuntungan/ 

penghargaan yang lebih besar daripada beban kepada bawahan, sehingga bawahan 
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memberikan kontribusi terhadap kelompok. Teori kepemimpinan kelompok ini 

menekankan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses pertukaran antara 

pemimpin dan bawahan. Hasil penelitian psikologi sosial dapat digunakan sebagai 

dukungan bagi gagasan pertukaran ini (Luthans, 2006:644). Tabel 2.2. 

membandingkan teori dan penelitian atas tiga domain kepemimpinan, dimana 

terdapat bukti yang patut dipertimbangkan mengenai hubungan atau pertukaran 

antara pemimpin dan bawahan. 

Sumber: Green dan Uhl-Bien (1995). 

3. Model Kepemimpinan Situasional (Kontingensi) dari Fiedler 

Fiedler mengemukakan model kemungkinan (kontingensi) bahwa Etos 

Kerja kelompok yang efektif tergantung pada padanan yang tepat antara gaya 

interaksi dari pimpinan dengan bawahannya serta sampai tingkat mana situasi 

memberikan kendali dan pengaruh kepada pimpinan. Fiedler mengembangkan 

suatu instrumen, yang disebut kuesioner LPC (Least Preferred Coworker - 

kuesioner rekan - sekerja paling kurang disukai) yang terutama bermaksud untuk 

mengukur apakah seseorang itu berorientasi tugas ataukah hubungan. 

Fiedler, (1998) juga telah mengidentifikasikan tiga indikator kemungkinan 

yang dapat mendefinisikan faktor situasional utama (kunci) yang menentukan 

keefektifan kepemimpinan, yaitu: 

a. Hubungan pemimpin-anggota: tingkat keyakinan, kepercayaan, dan respek 

bawahan terhadap pemimpin mereka. 

b. Struktur tugas: tingkat di mana penugasan pekerjaan sudah terjadwal 

(berstruktur dan tidak berstruktur). 
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c. Kekuasaan jabatan: pengaruh yang berasal dari posisi struktural formal 

seseorang dalam organisasi, termasuk kekuasaan untuk mempekerjakan, 

memecat, mendisiplinkan, mempromosikan, dan menaikkan gaji. 

Tolak ukur ketiga indikator di dalam kepemimpinan situasional Fiedler ini 

dikategorikan menjadi dua situasi sebagai dua pod yang bertentangan terdiri dari: 

a. Hubungan pimpinan dengan anggota organisasi dibedakan pada titik ekstrem 

yang lain adalah hubungan baik (efektif), sedangkan pada titik ekstrem yang 

lain adalah hubungan tidak baik (tidak efektif). 

b. Orientasi tugas pada ekstrem yang satu berupa tugas berstruktur (tidak 

tertata/tidak tersusun).  

c. Posisi kekuasaan formal pemimpin pada ekstrem yang lain disebut lemah. 

Sedangkan segi perilaku atau gaya kepemimpinan dibedakan gaya 

kepemimpinan berorientasi hubungan (Pimpinan-Karyawan/bawahan). 

 

4. Teori Kepemimpinan Path Goal 

Teori lain yang juga dikembangkan berdasar pendekatan kontingensi 

adalah teori path goal, teori ini diturunkan dari basis teori motivasi ekspektasi. 

Meskipun sebelumnya Georgepoulps dan para koleganya di Universitas Michigan 

sudah menggunakan konsep dan terminologi path goal, namun pengembangan 

yang lebih modern pada teori path goal dialamatkan pada tokoh bernama Martin 

Evan dan Robert House. Teori path goal versi Evan dan House meringkas gaya 

kepemimpinan menjadi empat macam, yakni: 

a. Kepemimpinan Direktif: Gaya kepemimpinan ini mirip dengan gaya 

kepemimpinan otokritik versi Lippit & White, di mana bawahan tahu secara 
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pasti apa yang diharapkan pemimpin atas mereka, dan pemimpin memberikan 

arahan yang spesifik. 

b. Kepemimpinan Supportif: Pemimpin akrab dan bisa dengan mudah didekati, 

serta menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh bagi bawahan. 

c. Kepemimpinan Partisipatif: Pemimpin meminta dan menggunakan saran dari 

bawahan, namun tetap membuat keputusan. 

d. Kepemimpinan berorientasi pada prestasi: Pemimpin merancang berbagai 

tujuan yang menantang bagi bawahan, dan menunjukkan kepercayaan kepada 

bawahan bahwa mereka bisa menggapai tujuan tersebut dengan baik. 

 

2.2.3. Teori Kepemimpinan Modern 

Ada empat pendekatan kepemimpinan, meliputi: teori atribusi 

kepemimpinan, teori kepemimpinan Kharismatik, kepemimpinan transaksional 

versus transformasional, dan kepemimpinan visioner (Robbins, 1998), keempat 

pendekatan kepemimpinan tersebut kemudian diuraikan secara umum sebagai 

berikut: 

1. Teori Atribusi Kepemimpinan. Teori ini mengemukakan bahwa 

kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat bagi individu-individu 

yang lain. Dalam teori atribusi kepemimpinan terdapat persepsi bahwa 

pemimpin yang efektif umumnya dianggap konsisten dan tidak goyah dalam 

keputusan mereka.  

2. Teori Kepemimpinan Kharismatik. Teori ini merupakan pengembangan 

dari teori atribusi. Teori kepemimpinan Kharismatik mengemukakan bahwa 

para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroik 
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atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Ada tujuh 

karakteristik utama dari kepemimpinan Kharismatik, yaitu : 

a. Percaya diri. Mereka benar-benar percaya akan penilaian dari kemampuan 

mereka. 

b. Suatu visi. Ini merupakan tujuan ideal yang mengajukan suatu masa depan 

yang lebih baik daripada status quo. Makin besar disparitas (simpangan) 

antara tujuan ideal ini dan status quo, makin besar kemungkinan bahwa 

pengikut akan menghubungkan visi yang luar biasa itu pada pimpinan. 

c. Kemampuan untuk mengungkapkan visi dengan gamblang. Mereka 

mampu memperjelas dan menyatakan visi dalam kata-kata yang dapat 

dipahami orang lain. Artikulasi ini menunjukkan suatu pemahaman akan 

kebutuhan para pengikut dan karenanya bertindak sebagai kekuatan 

motivasi. 

d. Keyakinan kuat mengenai visi. Pemimpin kharismatik mempunyai 

komitmen yang kuat, bersedia mengambil risiko pribadi yang tinggi, 

mengeluarkan biaya tinggi, dan melibatkan diri dalam pengorbanan untuk 

mencapai visi tersebut. 

e. Perilaku yang di luar aturan. Mereka dengan kharisma ikut serta dalam 

perilaku yang dipahami sebagai sesuatu yang baru, tidak konvensional, 

dan berlawanan dengan norma-norma. Bila berhasil, perilaku ini 

menimbulkan kejutan dan kekaguman para pengikut. 

f. Agen perubahan. Pemimpin kharismatik dipahami sebagai agen perubahan 

yang radikal bukannya sebagai pengaruh berstatus quo. 
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g. Kepekaan lingkungan. Pemimpin ini mampu membuat penilaian yang 

realistis terhadap kendala lingkungan dan sumber daya yang diperlukan 

untuk menghasilkan perubahan. 

3. Kepemimpinan Transaksional versus Kepemimpinan Transformasional 

Salah satu faktor situasional yang berpengaruh terhadap efektivitas 

kepemimpinan dalam dekade mendatang adalah relasi antara pemimpin dan 

pengikut. Esensi relasi tersebut adalah interaksi antar pribadi yang berbeda inovasi 

dan potensi kekuasaan, termasuk di dalamnya keterampilan dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. Interaksi ini mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu 

kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional (Gibson et al., 

1995). Bila model situasional lebih berfokus pada gaya kepemimpinan yang cocok 

untuk status quo, maka model kepemimpinan transformasional menekankan 

alternatif kepemimpinan yang tepat untuk mengadakan perubahan. 

Kepemimpinan transaksional memfokuskan perhatiannya pada transaksi 

interpersonal antara manajer dan bawahan yang melibatkan hubungan pertukaran. 

Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klarifikasi sasaran, 

standar kerja dan penugasan kerja dan penghargaan (imbalan dan insentif) atas 

pemecahan tugas tersebut (prestasi). Aspek-aspek yang terkandung dalam 

pertukaran ini meliputi (Schormerhorn, 1995): 

1. Imbalan kontingen: kontrak pertukaran imbalan untuk upaya yang dilakukan, 

menjanjikan imbalan bagi Etos Kerja yang baik, dan menghargai prestasi 

kerja. Misalnya, pemimpin akan memberikan bonus bila manajer pemasaran 

sanggup menaikkan penjualan. 
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2. Active Management by Exception mengawasi dan mencari penyimpangan atas 

berbagai aturan dan standar, serta mengambil tindakan korektif. Misalnya, 

pemimpin akan memberi tahu bawahannya jika jumlah kerusakan produk 

yang dihasilkannya mengalami kenaikan signifikan. Pemimpin juga akan 

membantu bawahannya memperbaiki mesin yang rusak agar masalahnya 

segera teratasi. 

3. Passive Management by Exception: melakukan intervensi hanya bila standar 

tidak tercapai. Misalnya, pemimpin mendatangi bawahannya setelah 

memperhatikan laporan produksi mingguan yang menunjukkan bahwa 

bawahan yang bersangkutan banyak menghasilkan produk cacat. 

4. Laissez Faire: melepaskan tanggung jawab dan menghindari pengambilan 

keputusan. Misalnya, pemimpin jarang berada di antara para karyawan dan 

tidak menindaklanjuti keputusan-keputusan yang membutuhkan tindakan 

nyata. 

4. Kepemimpinan Visioner. 

 Kepemimpinan visioner merupakan kemampuan untuk menciptakan 

mengartikulasikan suatu visi yang atraktif, tepercaya, realistik tentang masa depan 

suatu organisasi atau unit organisasi yang terus bertumbuh dan membaik sampai 

saat ini. Visi ini, jika diseleksi dan diimplementasikan secara tepat, begitu 

bertenaga sehingga bisa mengakibatkan terjadinya loncatan awal ke masa depan 

dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk bisa 

diwujudkan. 
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2.2.4. Model Kepemimpinan Kontinum dari Tannenbaum dan Schmidt 

Tannenbaum dan Schmidt adalah diantara para teoritis yang menguraikan 

berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan oleh manajer, 

Tannenbaum (1973), mengemukakan bahwa manajer harus mempertimbangkan 

tiga kumpulan "kekuatan" sebelum melakukan pemilihan gaya kepemimpinan, 

yaitu: Kekuatan-kekuatan dalam diri manajer meliputi: (1) sistem nilai; (2) 

kepercayaan terhadap bawahan; dan (3) kecenderungan kepemimpinannya sendiri, 

dan (4) perasaan aman dan tidak aman. 

Kekuatan-kekuatan dalam diri para bawahan, meliputi: (1) kebutuhan 

mereka akan kebebasan; (2) kebutuhan mereka akan peningkatan tanggung jawab; 

(3) apakah mereka tertarik dalam dan mempunyai keahlian untuk penanganan 

masalah; dan (4) harapan mereka mengenai keterlibatan dalam pembuatan 

keputusan. Kekuatan-kekuatan dari situasi, mencakup: (1) tipe organisasi; (2) 

efektivitas kelompok; (3) desakan waktu; dan (4) sifat masalah itu sendiri. Konsep 

Tannenbaum dan Schmidt ini disajikan sebagai suatu rangkaian kesatuan 

kepemimpinan (leadership gontinum). Pendekatan yang paling efektif sebagai 

manajer, menurut mereka adalah sedapat mungkin fleksibel, maupun memilih 

perilaku kepemimpinan yang dibutuhkan dalam waktu dan tempat tertentu. 

 

2.2.5. Model Kepemimpinan Situasional Tiga Indikator dari Reddin 

Model 3-indikator Reddin ini mengidentifikasi empat gaya dasar 

kepemimpinan, yang pada hakekatnya sama dengan gaya kepemimpinan yang 

ditemukan oleh para ahli di universitas Ohio, yang Juga digunakan untuk 

mengembangkan gaya kepemimpinan managerial grid. Keempat gaya 
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kepemimpinan tersebut adalah: (1) rendah tugas dan rendah hubungan (terpisah); 

(2) rendah tugas dan tinggi hubungan (berhubungan); (3) tinggi tugas dan rendah 

hubungan (pengabdian); serta (4) tinggi tugas dan tinggi hubungan (terpadu). Dari 

empat gaya dasar tersebut, model 3-indikator Reddin mengembangkan empat 

gaya yang efektif dan empat gaya yang tidak efektif seperti dijelaskan oleh 

(Thoha, 2001). 

Empat gaya kepemimpinan yang efektif (Thoha, 2001), adalah eksekutif, 

pengembang, autokrat bijak, dan birokrat. 

1. Executive (Eksekutif). Gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas dan 

hubungan kerja. Manajer bertindak sebagai motivator yang baik, mau 

menetapkan standar kerja yang tinggi, mau mengenal perbedaan antara 

individu karyawan dan bersedia menggunakan sistem kerja tim. 

2. Developer (Pengembang). Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum 

pada hubungan kerja, dan perhatian minimum pada tugas. Manajer memiliki 

kepercayaan yang implisit terhadap orang-orang yang bekerja dalam 

organisasinya, dan sangat memperhatikan pengembangan mereka sebagai 

individu. 

3. Benevolent Autocrat (Autokrat Bijak). Gaya ini memberikan perhatian yang 

maksimum pada tugas, dan perhatian yang minimum pada hubungan kerja. 

Manajer mengetahui secara tepat apa yang diinginkan dan bagaimana 

memperoleh yang diinginkan tersebut tanpa menyebabkan ketidaksenangan 

dipihak lain.  

4. Bureaucrat (Birokrat). Gaya ini memberikan perhatian yang minimum, baik 

pada tugas maupun pada hubungan kerja. Manajer sangat tertarik pada 
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peraturan-peraturan dan bersedia memeliharanya, serta melakukan kontrol 

situasi secara teliti. 

 

2.2.6. Teori Siklus - Kehidupan dari Hersey dan Blanchard 

Satu lagi teori kepemimpinan penting yang mempergunakan pendekatan 

contingency adalah teori siklus kehidupan (life-cycle theory) dari (Hersey & 

Blanchard, 1977). Teori ini sangat dipengaruhi oleh penelitian-penelitian 

kepemimpinan sebelumnya. Terutama studi Ohio State, seperti Fiedler, Hersey 

dan Blanchard mempergunakan pendekatan situasional dengan satu perbedaan 

pokok. Mereka menekankan bahwa penggunaan gaya adaptif oleh pemimpin 

tergantung pada diagnosa yang mereka buat terhadap situasi. 

Sinungan (2014:98) mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah sikap 

mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok 

atau masyarakat yang berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan-peraturan 

atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau etika, norma dan kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat untuk suatu tujuan tertentu. Disiplin dapat juga 

diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan falsafah dan moral Pancasila. 

 

2.3.  Lingkungan Kerja  

Keadaan lingkungana kerja yang baik akan memberikan dampak yang 

positif bagi pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. Hal itu 

merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar karyawan dapat 

melaksanakan tugPegawaiya tanpa mengalami gangguan, karena lingkungan kerja 

sangat mempengaruhi prestasi kerja karyawan. 
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Menurut Sedarmayanti (2011) bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, sertapengaturan kerjanya baik sebagai perorangan 

maupun sebagai kelompok”.Menurut Alex S Nitisemito (2000) mendefinisikan 

lingkungan kerjasebagai berikut: “Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diembankan”. 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada 

di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan (Sutrisno,2010). Lingkungan kerja lebih dititikberatkan 

pada keadaan fisik tempat kerja. Lingkungan kerja yang baik dan bersih, 

mendapat cahaya yang cukup, bebas dari kebisingan dan gangguan, jelas akan 

memotivasi tersendiri bagi para karyawan dalam melakukan pekerjaan dengan 

baik. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja memang memiliki peranan penting dalam penyelesaian tugas-

tugas yang diembankan terhadap pegawai, yang secara otomatis mampu untuk 

menciptakan prestasi dari pegawai tersebut. 

a. Jenis Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Lingkungan tempat kerja/lingkungan kerja fisik (physical working 

environment) 
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2. Suasana kerja/lingkungan non fisik (non-physical working environment) 

Penjelasan dari dari pembagian lingkungan kerja yang dikemukakan oleh 

Sedarmayanti (2011) yaitu sebagai berikut: 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa :“Lingkungan kerja 

fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat 

kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun 

tidak langsung”. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori 

yakni : 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai (seperti : 

pusat kerja, meja, kursi, dan sebagainya) 

b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum (seperti: rumah, kantor, 

pabrik, sekolah, kota, sistem jalan raya, dan lain-lain. Lingkungan 

perantara, dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi 

kondisi manusia, misalnya: temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, 

pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna,dan 

lain-lain. 

Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap pegawai, 

maka langkah pertama adalah harus mempelajari manusia, baik mengenai 

sifat dan tingkah lakunya, kemudian digunakan sebagai dasar untuk 

memikirkan lingkungan fisik yang sesuai. 
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2. Lingkungan Kerja Non Fisik  

Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa :“Lingkungan kerja non 

fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, 

ataupun hubungan dengan bawahan”.Menurut Alex S Nitisemo (2000). 

Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung 

kerja sama antara tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status 

jabatan yang sama diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan 

adalah suasanakekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. 

Suryadi Perwiro Sentono (2001) yang mengutip pernyataan Wyon Woo 

Lee sang pencetus teori W dalam Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, 

bahwa pihak manajemen perusahaan hendaknya membangun suatu iklim 

dan suasana kerja yang bisa membangkitkan rasa kekeluargaan untuk 

mencapai tujuan bersama. Pihak manajemen perusahaan juga hendaknya 

mampu mendorong inisiatif dan kreativitas. Kondisi seperti inilah yang 

selanjutnya menciptakan antusiasme untuk bersatu dalam organisasi 

perusahaan untuk mencapai tujuan. 

Lingkungan kerja non fisik merupakan keadaan lingkungan tempat 

kerja karyawan yang berupa suasana kerja yang harmonis dimana terjadi 

hubungan atau komunikasi antara bawahan dengan atasan (hubungan 

vertikal) serta hubungan antar sesama karyawan (hubungan horizontal). 

Dengan adanya suasana kerja dan komunikasi yang harmonis, 

maka karyawan akan merasa betah di tempat kerja sehingga pekerjaan 
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yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, efisien dan efektif. 

Terciptanya suasana kerja dan komunikasi yang baik tergantung pada 

penyusunan organisasi perusahaan secara benar seperti yang dikemukakan 

oleh Sarwoto (2001) bahwa: “Suasana kerja yang baik dihasilkan terutama 

dalam organisasi yang tersusun secara baik, organisasi yang tidak tersusun 

dengan baik banyak menimbulkan suasana kerja yang kurang baik juga”. 

Bila tumbuh masalah mengenai penyelesaian pekerjaan misalnya, maka 

kondisi dalam hubungan kerja yang baik seperti ini, semua problema 

tentuakan lebih mudah dipecahkan secara kekeluargaan. 

Penerapan hubungan pekerjaan yang baik antar karyawan akan terlihat 

pada suasana kerja yang : 

1. Tidak terdapat konflik antar karyawan 

2. Setiap karyawan bersemangat dan bergairah dalam menyelesaikan 

pekerjaaan yang menjadi tugPegawaiya. 

3. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan. 

4. Pelaksanaan pekerjaan diliputi oleh suasana santai dan keakraban, 

bukan suasana yang mencekam penuh ancaman. 

5. Adanya saling menghargai dan percaya antar karyawan. 

Hubungan kerja yang berhasil dibina antara bawahan dengan atasan akan 

memperlihatkan suasana antara lain : 

1. Para karyawan betul-betul menghormati, menghargai kepemimpinan 

atasannya. 

2. Atasan dianggap rekan sekerja yang seluruh kebijakannya perlu 

didukung, bukan seorang majikan yang menakutkan. 



35 

 

3. Adanya perhatian yang besar dari atasan terhadap masalah bawahan 

untuk mencari jalan pemecahnya. 

4. Adanya usaha atasan untuk memperlihatkan ketauladanan kerja bagi 

bawahan. 

5. Para bawahan selalu merasa termotivasi untuk bekerja karena adanya 

penghargaan atas prestasi yang mereka dapatkan. 

Oleh karena itu suatu hubungan kerja antar bawahan dengan atasan 

tercermin dalam lingkungan kerja fisik dan non fisik yang diberikan kepada 

karyawan secara baik dan benar. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga 

dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi 

lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai 

apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan 

nyaman. Ketidaksesuaian kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang 

lama. Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut 

tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya 

rancangan sistem kerja yang efisien. Banyak faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja. 

Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan Sedarmayanti (2011) yang 

dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan 

dengan kemampuan karyawan, diantaranya adalah : 

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 
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2. Temperatur/suhu udara di tempat kerja 

3. Kelembaban di tempat kerja 

4. Sirkulasi udara di tempat kerja 

5. Kebisingan di tempat kerja 

6. Bau tidak sedap di tempat kerja 

7. Tata warna di tempat kerja 

8. Dekorasi di tempat kerja 

9. Musik di tempat kerja 

10. Keamanan di tempat kerja 

Berikut ini akan diuraikan masing-masing faktor tersebut dikaitkan dengan 

kemampuan manusia, yaitu : 

1. Penerangan / cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna 

untuk mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja. Olehsebab itu perlu 

diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terangtetapi tidak 

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, 

banyak mengalami kesalahan, dan akhirnya menyebabkan kurang efisien 

dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. 

2. Temperatur di Tempat Kerja 

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai 

temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk 

mempertahankan keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh yang 

sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang 
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terjadi di luar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut 

ada batPegawaiya, yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat menyesuaikan 

dirinya dengan temperatur luar jika perubahan temperatur luar tubuh tidak 

lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari 

keadaan normal tubuh. Menurut hasil penelitian, untuk berbagai tingkat 

temperatur akan memberi pengaruh yang berbeda. Keadaan tersebut tidak 

mutlak berlaku bagi setiap karyawan karena kemampuan beradaptasi tiap 

karyawan berbeda, tergantung di daerah bagaimana karyawan dapat hidup. 

3. Kelembaban di Tempat Kerja 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara,biasanya 

dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau 

dipengaruhi oleh temperatur udara, dan secara bersama-samaantara 

temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari 

udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat 

menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan 

temperatur udara sangat panas dan kelembaban tinggi,akan menimbulkan 

pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran, karena sistem 

penguapan. Pengaruh lain adalah makin cepatnya denyut jantung karena 

makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dan 

tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antar panas 

suhu tubuh dengan suhu disekitarnya. 

4. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk 

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metaboliasme. Udara di 
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sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah 

berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya 

bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya 

tanaman di sekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen 

yang dibutuhkan olah manusia. Dengan cukupnya oksigen di sekitar 

tempat kerja, ditambah dengan pengaruh secara psikologis akibat adanya 

tanaman di sekitar tempat kerja, keduanya akan memberikan kesejukan 

dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan 

membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja. 

5. Kebisingan di Tempat Kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh 

telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi 

tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, 

dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, 

kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan 

membutuhkan konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga 

produktivitas kerja meningkat. Semakin lama telinga mendengar 

kebisingan, maka akan semakin buruk akibatnya, diantaranya pendengaran 

dapat makin berkurang. 

6. Bau-bauan di tempat kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat menganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan 
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yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. 

Pemakaian “air condition” yang tepat merupakan salahsatu cara yang 

dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang menganggu di 

sekitar tempat kerja. 

7. Tata Warna di Tempat Kerja 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan 

sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan 

dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karenawarna 

mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna 

kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, karena 

dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. 

8. Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu 

dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi 

berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, 

dan lainnya untuk bekerja. 

9. Musik di Tempat Kerja 

Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, 

waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk 

bekerja. Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk 

dikumandangkan di tempat kerja. Tidak sesuainya musik yang 

diperdengarkan di tempat kerja akan mengganggu konsentrasi kerja. 
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10. Keamanan di Tempat Kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan 

aman maka perlu diperhatikan keberadaan dari keamanan itu sendiri. Salah 

satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan 

tenaga Satuan Petugas Keamanan (SATPAM). 

c. Arti Penting Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap karyawan perusahaan 

dalam usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang 

pada akhirnya berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan. Lingkungan kerja 

yang baik dan memuaskan karyawan tentu akan meningkatkan Etos Kerja dari 

karyawan itu sendiri. Sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas yang 

dibebankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Demikian juga sebaliknya 

bila lingkungan kerja kurang memuaskan bagi karyawan menyebabkan karyawan 

bekerja dalam suasana yang kurang tenang, sehingga akan dapat mempertinggi 

tingkat kesalahan yang mereka lakukan. 

 

2.4.  Budaya Organisasi 

Budaya organisasi (organizational culture) adatah sejumlah pemahaman 

penting, seperti norma, nilai, sikap dan keyakinan, yang dimiliki bersama oleh 

anggota organisasi (Stoner, Freeman, Gilbert, 1996). Setiap organisasi memiliki 

budaya (culture) yang saling berbeda, sehingga dapat membedakan antara satu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya ini akan mendorong seseorang 

untuk berperilaku tertentu dalam suatu organisasi. Budaya dapat mempengaruhi 

semua kegiatan karyawan organisasi, baik mereka bekenja, cara memandang 
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pekerjaan, bekeja dengan kolega, maupun melihat ke masa depan (Gibson, 1991). 

Sejumlah organisasi menanamkan budaya tertentu. 

Schein dalam Stoner at al., (1996) mendefinisikan budaya sebagai suatu 

pola asumsi dasar yang dimiliki bersama yang didapat oleh (suatu) kelompok, 

ketika memecahkan masalah penyesuaian ekstemal dan integrasi internal, yang 

telah berhasil dengan cukup baik untuk dianggap sah dan, oleh karena itu 

(diinginkan) untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk 

menerima, berpikir, dan merasa berhubungan dengan masalah tersebut. Pendapat 

Schein yang menekankan pada budaya sebagai asumsi dasar yang didapat 

kelompok melalui adanya penyesuaian ekstemal dan integrasi internal, serta 

dianggap sah untuk diajarkan pada anggota baru. 

Budaya merupakan bauran kompleks dan asumsi, tingkah laku, cerita, 

mitos, metafora dan ide yang lain yang digabungkan menjadi satu untuk 

menentukan apa arti bekerja dalam suatu organisasi tertentu. Kita dapat 

mengatakan bahwa orang di setiap organisasi telah belajar cara tertentu untuk 

menghadapi banyak isu kompleks. 

Dalam hidupnya, manusia dipengaruhi oleh budaya di mana ia berada, 

seperti nilai-nilai, keyakinan dan perilaku sosial/masyarakat yang kemudian 

menghasilkan budaya sosial atau budaya nasyarakat. Hal yang sama juga akan 

terjadi bagi para anggota organisasi dengan segala nilai, keyakinan dan 

perilakunya dalam organisasi yang kemudian menciptakan budaya organisasi. 

Budaya organisasi adalah himpunan dan kepercayaan, harapan dan nilai-nilai 

yang dianut bersama oleh anggota perusahaan dan diwariskan dari satu generasi 
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ke generasi berikutnya. Budaya organisasi adalah pengalaman, sejarah keyakinan, 

dan norma-norma bersama yang menjadi ciri organisasi. Peranan penting yang 

dapat dimainkan oleh budaya organisasi, yaitu: 

1. Membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi pekerja, 

2. Dapat dipakai untuk mengembangkan keikatan pribadi dengan perusahaan, 

3. Membantu stabilisasi perusahaan sebagai suatu sistem sosial, 

4. Menyajikan pedoman perilaku, sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang 

sudah terbentuk. 

Budaya organisasi sangat penting arti dan peranannya sehingga dikatakan 

oleh Nimran (2004) bahwa budaya organisasi tidak muncul dengan sendirinya di 

kalangan anggota organisasi, tetapi perlu dibentuk dan di pelajari. Sebab pada 

dasarnya budaya organisasi itu adalah sekunpukan nilai-nilai dan pola perilaku 

yang dipelajari, dimiliki bersama oleh semua anggota organisasi, dan diwariskan 

dari generasi ke generasi. Budaya organisasi sangat penting peranannya dalam 

mendukung suatu organisasi yang efektif secara lebih spesifik, budaya organisasi 

itu dapat berperan dalam menciptakan jati diri, dan menyajikan pedoman perilaku 

karyawan. 

Seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya dalam suatu organisasi 

akan berbeda dengan organisasi lain karena memiliki pemimpin yang berbeda. 

Fenomena yang dapat dilihat dalam suatu organisasi (fenomena budaya 

organisasi) seperti adanya ketenangan, etos kerja karyawan, sikap, situasi 

kondusif, ramah tamah, integritas kerja sama. Hal ini menunjukkan 

kepemimpinan dari seorang pemimpin. Jadi dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan dapat berpengaruh terhadap budaya organisasi. 



43 

 

Dari beberapa ungkapan pengertian budaya organisasi yang dikemukakan 

para ahli dengan memberi penekanan dan pemaknaan yang berbeda pula namun 

mengarah pada tujuan yang sama sehingga budaya organisasi merupakan suatu 

pola asumsi dasar yang diciptakan, dipahami oleh sebuah kelompok untuk dapat 

menyelesaikan tetap permasalahan organisasi baik di dalam maupun di luar 

organisasi. 

Mangkunegara (2005) menyatakan 4 (empat) peran budaya organisasi. 

Pertama, budaya sebagai suatu peran pembeda. Hal itu berarti budaya organtsasi 

akari membedakan secara jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain. 

Kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota 

organisasi. ketiga, budaya organisasi mempermudah timbulnya pertumbuhan 

komitmen pada sesuatu yang lebih luas dan pada kepentingan diri individual. 

Keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya 

organisasi juga membantu mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal organisasi. 

Lako mengidentifikasi 6 (enam) fungsi budaya dalam organisasi sebagai 

berikut: (1) memberikan sense of identity kepada anggota organisasi untuk 

memahami visi, misi, dan menjadi bagian integral organsasi, (2) menghasilkan 

dan meningkatkan komitmen terhadap misi organisasi, (3) memberikan arah dan 

memperkuat standar perilaku untuk mengendalikan pelaku organisasi agar 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah disepakati bersama.  
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Budaya organisasi itu didasarkan pada suatu konsep bangunan pada tiga 

tingkatan, yaitu: Tingkatan asumsi dasar (basic assumption), kemudian tingkatan 

nilai (value), dan tingkatan artifact yaitu sesuatu yang ditinggalkan. Tingkatan 

asumsi dasar itu merupakan hubungan manusia dengan apa yang ada di 

lingkungannya, alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, hubungan itu sendiri, 

dan hal ini, asumsi dasar bisa diartikan suatu philosophy, keyakinan, yaitu suatu 

yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi ditanggung bahwa itu ada. Tingkatan yang 

berikutnya value, value itu dalam hubungannya dengan perbuatan atau tingkah 

laku, untuk itu, value itu bisa diukur (ditest) dengan adanya perubahan-perubahan 

atau dengan melalui konsensus sosial. Sedangkan artifact adalah sesuatu yang 

bisa dilihat tetapi sulit untuk ditirukan, bisa dalam bentuk teknologi, seni, atau 

sesuatu yang bisa didengar (Schein, 1990: 14) 

Budaya organisasi itu merupakan bentuk keyakinan, nilai, cara yang bisa 

dipelajari untuk mengatasi dan hidup dalam organisasi, budaya organisasi itu 

cenderung untuk diwujudkan oleh anggota organisasi. Robbins, (2002:525) 

menjelaskan bahwa budaya organisasi itu merupakan suatu sistem nilai yang 

dipegang dan dilakukan oleh anggota organisasi, sehingga hal yang sedemikian 

tersebut bisa membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem 

nilai tersebut dibangun oleh 7 karakteristik sebagai sari (essence) dari budaya 

organisasi, 7 karakteristik adalah : 

1. Inovasi dan pengambilan risiko (innovation and risk taking). Tingkatan dimana 

para karyawan terdorong untuk berinovasi dan mengambil risiko. 
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2. Perhatian yang rinci (attention to detail). Suatu tingkatan dimana para 

karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan (precision), analisis dan 

perhatian kepada rincian. 

3. Orientasi hasil (outcome orientation). Tingkatan dimana manajemen 

memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang 

digunakan untuk mencapai hasil. 

4. Orientasi pada manusia (people orientation). Suatu tingkatan dimana 

keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang 

anggota organisasi itu. 

5. Orientasi tim (team orientation). Suatu tingkatan dimana kegiatan kerja 

diorganisir di sekitar tim-tim, bukannya individu-individu. 

6. Keagresifan (aggressiveness). Suatu tingkatan dimana orang-orang (anggota 

organisasi) itu memiliki sifat agresif dan kompetitif dan bukannya santai-

santai. 

7. Stabilitas (stability). Suatu tingkatan dimana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. 

2.3.1. Fungsi Budaya Organisasi 

Dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, serta dalam melakukan intergrasi internal. Budaya 

melakukan sejumlah fungsi untuk mengatasi permasalahan anggota organisasi 

untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya yaitu dengan memperkuat 

pemahaman anggota organisasi, kemampuan untuk merealisir, terhadap misi dan 

strategi, tujuan, cara, ukuran dan evaluasi. Budaya juga berfungsi untuk mengatasi 
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permasalahan integrasi internal dengan meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan anggota organisasi untuk berbahasa, berkomunikasi, kesepakatan 

atau konsensus internal, kekuasaan dan aturannya, hubungan anggota organisasi 

(karyawan), serta imbalan dan sangsi (Schein, 1990: 52-66) 

2.3.2  Hubungan Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

Budaya diciptakan oleh pemimpin-pemimpinnya; pemimpin-pemimpin 

diciptakan oleh budaya. Berdasar pada prespektif teori, budaya itu muncul melalui 

3 proses, yaitu: (1) socio dynamic theory; (2) leadership theory, dan (3) 

organizational learning (Schein, 1990: 148-183). 

Para pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasi dalam beragam cara 

Schein (1990). Ada lima mekanisme utama menawarkan potensi terbesar untuk 

ditanamkan dan menguatkan aspek budaya (Yukl. 2005:338). Trace and Beyer 

(1993) mengemukakan cara lain untuk mempengaruhi budaya adalah dengan 

mengubah bentuk budaya seperti simbol, slogan dan ritual (Yukl, 2005:37) ritual 

keberagaman pengaruh pimpinan terhadap budaya organisasi tergantung pada 

tahap perkembangan organisasi (Yukl, 2005: 338). 

 

2.5.  Etos Kerja 

A. Pengertian Etos Kerja 

Istilah Etos Kerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Dengan kata lain, Etos Kerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas Pegawaiya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  
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Armstrong (2009) menyatakan bahwa pada umumnya skema manajemen 

Etos Kerja disusun dengan menggunakan peringkat dan ditetapkan setelah 

dilaksanakan penilaian Etos Kerja. Peringkat tersebut menunjukkan kualitas Etos 

Kerja atau kompetensi yang ditampilkan pegawai dengan memilih tingkat pada 

skala yang paling dekat dengan pandangan penilai tentang seberapa baik Etos 

Kerja pegawai.  

Lebih lanjut lagi Veithzal Rival (2009) menyatakan bahwa penilaian Etos 

Kerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk 

mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan demikian, 

Etos Kerja adalah merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung 

jawabnya. Pegawai memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai 

panduan bagi perilaku mereka di masa yang akan datang. 

Etos Kerja merupakan pencapaian seseorang, tim, atau unit kerja dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan sasaran yang ditargetkan padanya. 

Sasaran kerja individu, tim, atau unit kerja harus jelas. Kejelasan itu, diharapkan 

dengan mudah dapat diukur. Jika sasaran kerja terukur, dengan baik dan sasaran 

itu tidak disosialisasikan dengan baik ke setiap karyawan, maka hal itu akan 

memudahkan seseorang dalam merealisasikan target-target individunya dalam 

bekerja. Oleh karena itu, Etos Kerja individu, tim dan unit kerja yang akan dicapai 

ditetapkan berdasarkan sasarannya. Sasaran ditetapkan, kemudian sasaran itu 

ditentukan ukurannya. Ukuran Etos Kerja ini disebut dengan indikator Etos Kerja 

pokok.  
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Etos Kerja Pegawai merupakan faktor yang paling menentukan kualitas 

pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan kualitas Etos 

Kerja Pegawai perlu mendapat perhatian utama dalam penerapan kebijakan. 

Kualitas Etos Kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang amat kompleks dan 

menunjukkan apakah pembinaan dan pengembangan professional dalam suatu 

pekerjaan berhasil atau gagal. Menurut Colquitt (Pusat Penelitian Kebijakan dan 

Inovasi Pendidikan, Balitbang, Kemdiknas, 2010) ada tiga komponen yang dapat 

menjadi indikator Etos Kerja, yaitu : 

1. Etos Kerja dalam tugas, baik rutin maupun nonrutin yang disebut tugas 

adaptif; 

2. Etos Kerja yang disebut dengan perilaku kewarganegaraan (citizenship 

behavior), yaitu perilaku sukarela yang dikerjakan seseorang yang tidak 

termasuk tugPegawaiya, tetapi mempunyai sumbangan terhadap pencapaian 

organisasi, dengan menunjukkan kerja yang melampaui tugas normal tanpa 

mengharapkan imbalan karena kecintaannya tehadap organisasinya; dan 

3. Perilaku negatif yang mengganggu ketercapaian tujuan organisasi, seperti 

sabotase, korupsi, menghamburkan sumber daya, gosip, pelecehan, 

penyalahgunaan kewenangan.  

 

B. Penilaian Etos Kerja 

Penilaian Etos Kerja merupakan suatu fungsi dan motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 
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pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. Etos Kerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan. 

Melayu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan Etos Kerja (prestasi 

kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan padanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. Penilaian Etos Kerja adalah evaluasi yang sistematis 

terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk 

pengembangan. 

Tentang penilaian Etos Kerja di tengah kompetisi yang global, perusahaan 

menuntut Etos Kerja yang tinggi dari setiap karyawan, hal ini dinyatakan oleh 

Henry Simamora (2004:338) Penilaian Etos Kerja adalah proses yang dipakai oleh 

perusahaan atau organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu 

karyawan. Dalam hal ini juga Mondy dan Noe yang dikutip oleh Marwansyah dan 

Mukaram (2003:103) menyatakan bahwa penilaian Etos Kerja adalah sebuah 

sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi secara berkala 

Etos Kerja seseorang.  

Berdasarkan pengertian penilaian kerja di atas, dapat ditarik kesimpulan 

yang menerangkan bahwa penilaian Etos Kerja di dalam sebuah organisasi 

modern, penilaian Etos Kerja merupakan mekanisme penting bagi manajemen 

untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar Etos Kerja dan 

memotivasi Etos Kerja individu waktu berikutnya penilaian Etos Kerja menjadi 
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basis bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, 

pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya.  

Dari hasil studi Lazer and Wikstrom (1977) terhadap penilaian dari 125 

perusahaan yang ada di USA, yang dikutip oleh Veithzal Rivai (2004:324), aspek-

aspek yang dinilai dalam penilaian Etos Kerja adalah : 

1) Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, 

teknik dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas, 

pengalaman serta pelatihan yang diperoleh. 

2) Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kempleksitas 

perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam 

bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya 

individual tersebut memahami tugas, fungsi serta tanggung jawabnya sebagai 

seorang karyawan.  

3) Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain untuk bekerja sama 

dengan orang lain, memotivasi karyawan atau rekan, melakukan negosiasi 

dan lain-lain. 

C. Fungsi Penilaian Etos Kerja 

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian Etos Kerja Pegawai 

(2010), dijelaskan bahwa secara umum penilaian Etos Kerja Pegawai memiliki 

dua fungsi utama sebagai berikut : 

1. Untuk menilai kemampuan Pegawai dalam menerapkan semua kompetensi 

dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, 

atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. 
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Dengan demikian, profil Etos Kerja Pegawai sebagai gambaran kekuatan dan 

kelemahan Pegawai akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis 

kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap Pegawai, yang dapat 

dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan pengembangan 

keprofesional berkelanjutan. 

2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh Pegawai atas Etos Kerja 

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan 

dengan fungsi sekolah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan 

penilaian Etos Kerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses 

pengembangan karir dan promosi Pegawai untuk kenaikan pangkat dan 

jabatan fungsionalnya. 

 

D. Tujuan Penilaian Etos Kerja 

Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa beberapa tujuan penilaian 

Etos Kerja yang dilakukan terhadap Pegawai berkenaan dengan : 

1. Peningkatan Etos Kerja.  

Memungkinkan Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi terhadap Etos 

Kerja Pegawai, dengan demikian Dinas Pendidikan dapat mengambil kebijakan 

yang berhubungan dengan peningkatan Etos Kerja Pegawai, hal tersebut 

penting dalam rangka meningkatkan Etos Kerja dan kualitas sekolah.  

2. Penyesuaian kompensasi.  

Hasil penilaian Etos Kerja akan memberikan gambaran mengenai kelayakan 

kompensasi tambahan yang diperoleh Pegawai. Biasanya untuk bidang 

pendidikan kejuruan pada level SMK, apabila sekolah memiliki unit produktif, 
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maka Pegawai akan memperoleh kompensasi tambahan sesuai dengan Etos 

Kerja yang dihasilkannya. 

3. Keputusan penempatan.  

Dinas pendidikan dapat menentukan promosi, transfer, dan demosi yang 

dilakukan terhadap Pegawai sesuai dengan Etos Kerja yang ditampilkannya. 

4. Kebutuhan pengembangan dan pelatihan bagi Pegawai dapat dipetakan dari 

hasil penilaian Etos Kerja Pegawai.  

5. Perencanaan dan pengembangan karir.  

Hasil penilaian Etos Kerja akan memandu Dinas Pendidikan untuk 

menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai oleh Pegawai sesuai 

dengan senioritas dan kompetensi yang dimilikinya. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

Gaya Kepemimpinan merupakan metode atau sistem kepemimpinan yang di 

terapkan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahanya. Gaya 

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam meningkatkan Etos Kerja 

pegawai, bagaimana sistem kepemimpinan yang ada pada suatu organisasi mampu 

menghantrakan organisasi pada penacapaian Visi, Misi dan tujuanya. 

kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk memengaruhi orang-orang agar 

diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan berkaitan dengan budaya 

organisasi dalam membentuk dan mendorong bawahan untuk berperilaku yang 

orientasi pada tujuan organisasi. 

Budaya organisasi itu merupakan bentuk keyakinan, nilai, cara yang bisa 

dipelajari untuk mengatasi dan hidup dalam organisasi, budaya organisasi itu 

cenderung untuk diwujudkan oleh anggota organisasi. budaya organisasi, adalah 

seperangkat asumsi dasar dan keyakinan oleh anggota-anggota organisasi, 

kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah 

adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal.  

Budaya organisasi merupakan hasil dari proses pembentukan perilaku 

serta dipengaruhi oleh konsep dan model struktural yang diterapkan. Sehingga 

jika dipertanyakan apakah dengan budaya organisasi yang dibangun dan dikonsep 

dengan maksimal akan mampu memberi pengaruh pada pembentukan suatu 

manajemen Etos Kerja suatu perusahaan. Budaya organisasi akan berpengaruh 

terhadap Etos Kerja organisasi, semakin kuat budaya organisasi dapat 

meningkatkan Etos Kerja organisasi, begitu juga sebaliknya. 
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Lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap karyawanperusahaan 

dalam usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yangdibebankan kepadanya. 

Lingkungan kerja yang baik dan memuaskan karyawantentu akan meningkatkan 

Etos Kerja dari karyawan itu sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibawah ini ditunjukkan kerangka 

konsep penelitian ini, yaitu: 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemimpinan (X1) 

Indikator Kepemimpinan 

1. Intelektual 

2. Perhatian 

3. Memotivasi 

Hezberg, (2010) 

 

Budaya Organisasi (X3) 

Indikator Budaya 

Organisasi 
 Norma 
 Nilai 

 Sikap 

 

Luthans, (2014) 

 

Etos kerja (Y) 

Indikator Etos Kerja 

(Y) 

1. Tepat waktu  

2. Taat pada aturan 

3. Teliti dalam bekerja  
(Soedarmayanti, 2010) 

LINGKUNGAN KERJA 

(X2) 

Indikator Lingkungan 

Kerja 
 Cahaya tempat kerja 

 Temperatur tempat 

kerja 
 Suasana Kerja yg 

nyaman 

Maryanti, (2014) 
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3.2. Hipotesis Penelitian 

Beradasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka konseptual 

penelitian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan, lingkunagan kerja dan budaya organisasi berpengaruh secara 

parsial terhadap Etos Kerja Pegawai MTsN 1 Polewali Mandar. 

2. Kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi berpengaruh secara 

simultan terhadap Etos Kerja Pegawai MTsN 1 Polewali Mandar. 

3. Variabel gaya kepemimpinan paling dominan berpengaruh terhadap Etos 

Kerja Pegawai MTsN 1 Polewali Mandar. 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah  kepemimpinan, 

lingkungan kerja dan budaya organisasi sebagai variabel bebas. Setiap variabel 

bebas tersebut diberi simbol X1, X2, X3, sedangkan variabel terikat adalah Etos 

Kerja  Pegawai yang diberi simbol Y. 

Operasionalisasi variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan adalah sikap yang diterapkan seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahanya dalam bekerja. Variabel gaya kepemimpinan diukur 

dengan tiga indikator yaitu: intelektual, penuh perhatian dan memotivasi. 

2. Lingkungan kerja didefinisikan kondisi atau suasana kerja yang nyaman 

dimana pegawai beraktivitas dan mengerjakan tugas-tugPegawaiya. Indikator 

lingkunga kerja diukur dengan tiga indikator yaitu cahaya tempat kerja, 

temperatur di tempat kerja dan suasana kerja yang nyaman. 
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3. Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan oleh 

anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna 

mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal. 

Budaya organisasidiukur dengan tiga indikator antara lain: norma, nilai dan 

sikap. 

4. Etos Kerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam 

mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Variabel 

Etos Kerja pegawai  di ukur dengan tiga indikator yaitu pekerjaan sesuai target, 

hasil pekerjaan memuaskan dan kualitas pekerjaan meningkat.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain dan Pendekatan Penelitian 

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

penelitian berjenis penelitian kuantitatif dengan metode survei dengan teknik 

analisis korelasional untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel terikat dan 

variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, variabel yang mempunyai keterhubungan adalah   

kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi. Variabel yang 

mempunyai keterhubungan inilah menjadi model survey yang didesain membahas 

tentang hal yang mempengaruhi Etos Kerja. 

 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan pada Pegawai MTsN 1 Polewali Mandar. 

Waktu penelitian direncanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Desember 

2020 sampai dengan Januari 2021. 

 

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah meliputi seluruh Pegawai pada MTsN 1 Polewali Mandar berjumlah 33 

orang pegawai. 

57 
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Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh (sensus), sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai pada MTsN 1 Polewali Mandar berjumlah 33 orang 

pegawai. 

 

4.4 Skala dan Pengukuran Data 

Pengukuran data penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap 

obyek (Nazir, 2009). Penggunaan skala Likert karena pertimbangan sebagai 

berikut: (1) mempunyai banyak kemudahan; (2) mempunyai realibilitas yang 

tinggi dalam menPegawaitkan subyek berdasarkan peresepsi; (3) fleksibel 

dibanding teknik yang lain; (4) aplikatif pada berbagai situasi. Pengolahan data, 

skala Likert termasuk dalam skala interval. Penentuan skala Likert dalam 

penelitian ini dari skala 1 sampai dengan 5. Pedoman untuk pengukuran semua 

variabel adalah dengan menggunakan 5 poin likert scale. kategori dari masing-

masing jawaban dengan suatu kriteria sebagai berikut: Sangat Baik/Sangat Setuju 

(skor 5): Baik/Setuju (skor 4); Cukup baik/ Netral (skor 3); Tidak Baik/Tidak 

Setuju (skor 2): Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju (skor 1) (Malhotra, 2010; 

Cooper & Sehindler, 2003). 

4.5 Pengujian Instrumen Penelitian 

Angket sebelum digunakan dalam pengumpulan data dilapangan, harus 

memenuhi dua uji instrumen yaitu tingkat validitas dan realibilitas. Pengujian 

instrumen dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau 
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sesuai dengan standar metode penelitian. Mengingat pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan kuisioner, maka keseriusan atau kesungguhan 

responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan unsur penting 

dalam penelitian. Keabsahan atau kesahihan data hasil penelitian sosial sangat 

ditentukan oleh instrumen yang digunakan. 

Instrumen dikatakan baik apabila memenuhi tiga persyaratan utama yaitu: 

(1) valid atau shahi; (2) reliabel atau andal; dan (3) praktis (Cooper dan Sehindler, 

2003). Bilamana alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dapat dipercaya 

dan tidak andal atau reliabel, maka hasil penelitian tidak akan menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menguji kuisioner sebagai 

instrumen penelitian maka digunakan uji validitas (test of validity) dan uji 

realibilitas (test of realiability). 

Pada penelitian ini, uji validitas dan realibilitas, di lakukan untuk 

memastikan tingkat validitas dan realibilitas instrumen. Hasil analisisnya 

menunjukkan semua variabel penelitian adalah valid berdasarkan nilai koefisien 

korelasi lebih besar dari 0,30 pada semua item pernyataan setiap indikator. 

Kemudian nilai koefisien korelasi cronbach alpha lebih besar dari 0.60 

menunjukkan seluruh variabel penelitian adalah realibel. Terpenuhinya validitas 

dan realibilitas angket, maka pengumpulan data dilapangan sudah tepat dilakukan. 

4.5.1 Uji Validitas Instrumen (test of validity) 

Instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila mampu 

mengukur konstruk yang akan di ukur dan dapat mengungkapkan data serta 

variabel-variabel yang diteliti secara konsisten. Validitas merupakan ukuran yang 
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berhubungan dengan tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator dalam 

mengukur konstruk yang seharusnya di ukur. Uji validitas adalah ketepatan skala 

atas pengukuran instrumen yang dugunakan dengan maksud untuk menjamin 

bahwa alat ukur yang digunakan, dalam hal ini pernyataan pada kuesioner sesuai 

dengan obyek yang diukur. Instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi 

apabila alat tersebut menjalangkan fungsi ukurnya.  

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara 

skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau α=0,05. Instrumen 

dikatakan valid mempunyai nilai signifikansi korelasi ≤ dari 95% atau α = 

0,05(Sugiono, 2010). Validitas dilakukan dengan mengunakan koefisien korelasi 

product moment Pearson. Kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen 

yang dikatakan valid jika nilai r ≥ 0.30 (cut 0f point) (Sugiono, 2010). 

4.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen (Test Of Relibiality) 

Uji Reliabilitas adalah uji kehandalan yang bertujuan mengetahui seberapa 

jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya.Kehandalan berkaitan 

dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur, apabila dilihat dari stabilitas atau 

konsistensi internal dari jawaban atau pernyataan jika pengamatan dilakukan 

secara berulang.Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil yang 

diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabilitas). 

 

4.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan survei 

dengan instrumen angket yang disebar kepada responden. Proses yang dilakukan 
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peneliti dalam mengumpulkan data primer dengan metode survei melalui 

instrumen penelitian (angket), yaitu sebagai berikut: 

1. Angket sebagai instrumen utama dalam penelitian ini berisi sejumlah item 

pernyataan bersifat tertutup yang disusun berdasarkan hasil kajian teoritis dan 

empiris serta informasi yang diperoleh pada objek penelitian. Setelah 

instrumen penelitian disusun, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap face 

dan content validity, kalimat serta maksud dari setiap pernyataan. 

2. Data yang diperoleh dari distribusi instrumen penelitian secara keseluruhan 

selanjutnya  diperiksa, ditabulasi, di-screening, serta dianalisis untuk 

menjawab dan membahas masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.7 Teknik Analisa Data 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap 

Etos Kerja pegawai. Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil 

kuesioner dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple 

regression analysis). Analisis linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh 

variabel independen (X) yang ditunjukkan oleh gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja terhadap variabel dependen(Y) yang ditunjukkan 

oleh Etos Kerja pegawai.  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dikarenakan 

terdapat lebih dari satu variabel independensebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+e 

Dimana: 

Y = Etos Kerja pegawai 
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a  = konstanta 

X1 = Kepemimpinan 

X2 = Lingkungan Kerja 

X3 = Budaya organisasi 

b1, b2, b3, , = Koefisien pengaruh 

e  = Kesalahan Prediksi 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu: 

kepemimpinan (X1), lingkungan kerja (X2), dan budaya organisasi (X3), terhadap 

variabel terkait yaitu Etos Kerja pegawai (Y) secara bersama-sama, maka 

dilakukan uji F. 

Kemudian untuk mengetahui kepemimpinan (X1), lingkungan kerja (X2), 

dan budaya organisasi (X3), terhadap variabel terkait yaitu Etos Kerja pegawai 

(Y), secara parsial maka dilakukan uji t.  

a. Pengujian hipotesis secara parsial 

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari 

model regresi berganda. 

1) Ho berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Ha berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3) Dengan tingkat signifikansi a = 5 % dan dengan degree of freedom (n- k-

1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel 

independent. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat 
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signifikan sebesar 5% dan df = (n-1), sehingga (Ghozali,2006) 

b. Pengujian hipotesis secara simultan 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan 

variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut:  

a) Ho : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b) Ha : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh 

signifikanterhadap variabel dependen. 

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan a sebesar 5% dan 

df = (n-1), sehingga (Ghozali, 2006) 

a) Jika F hitung > F tabel atau Sig. F < 5 % maka Ho ditolak dan Hi diterima 

yakni secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika F hitung < atau SigiF> 5% mak Ho diterima dan Hi ditolak yakni secara 

simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Pegawai  MTSN 1 Polewali Mandar 

Kabupaten Polewali Mandar. Obyek kajian dalam penelitian ini adalah pengaruh 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi terhadap Etos Kerja 

pada Pegawai  MTSN 1 Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar.  

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Pegawai  MTSN 1 

Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 33 orang. Dalam 

penelitian ini, seluruh populasi akan dijadikan responden. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian populasi. 

Sumber data dalam  penelitian ini hampir seluruhnya merupakan data 

primer. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti telah menyusun daftar 

pernyataan yang diedarkan kepada responden dalam bentuk kuisioner. Daftar 

pernyataan tersebut adalah pengembangan dari tiap variabel yang akan di analisis 

dalam bentuk indikator penelitian.  

Untuk mengukur tingkat jawaban responden pada setiap indicator, maka 

digunakan modifikasi skala likert dengan 5 skala pengukuran. Kelima skala 

pengukuran tersebut adalah sangat setuju (SS) dengan nilai 5, Setuju (S) dengan 

nilai 4, kurang setuju (KS) dengan nialai 3, tidak setuju (TS) dengan nilai 2, dan 

sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1. Kelima skala pengukuran ini tertera pada 
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daftar kuisioner yang sekaligus menjadi pilihan jawaban bagi responden atas 

pernyataan yang diajukan. 

Deskripsi tentang variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian 

ini terdiri dan tiga variabel bebas (independent) dan satu variabel terikat 

(dependent), yang akan diuraikan untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban 

responden dalam setiap kategori pada masing-masing variabel. 

1. Variabel Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah sikap yang diterapkan seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahanya dalam bekerja. Variabel gaya kepemimpinan diukur 

dengan tiga indikator yaitu: intelektual, penuh perhatian dan memotivasi..Secara 

rinci hasil jawaban responden sebagai berikut: 

Tabel 5.1. Tanggapan Responden terhadap Variabel   Kepemimpinan (X1)  

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 11 1 3,0 3,0 3,0 

 13 2 6,1 6,1 9,1 

 14 8 24,2 24,2 33,3 

 15 5 15,2 15,2 48,5 

 16 11 33,3 33,3 81,8 

 17 2 6,1 6,1 87,9 

 18 3 9,1 9,1 97,0 

 20 1 3,0 3,0 100,0 

 Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 
Keterangan:  STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju 

 

Pada Tabel 5.1 di atas, variabel Kepemimpinan terdiri dari 3 item 

pernyataan. Berdasarkan distribusi jawaban responden terhadap penyataan yang 

diajukan pada kuisioner, dapat diketahui bahwa pada umumnya responden 
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memberikan jawaban setuju. Persentase jawan responden pada pilihan setuju 

merupakan yang terbesar, kemudian disusul jawaban sangat setuju. Beberapa 

responden menjawab netral dan kurang setuju. 

2. Variabel Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja didefinisikan kondisi atau suasana kerja yang nyaman 

dimana pegawai beraktivitas dan mengerjakan tugas-tugasnya. Indikator 

lingkunga kerja diukur dengan tiga indikator yaitu cahaya tempat kerja, 

temperatur di tempat kerja dan suasana kerja yang nyaman. Secara rinci hasil 

tabulasinya sebagai berikut: 

Tabel 5.2. Tanggapan Responden terhadap Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 17 1 3,0 3,0 3,0 

 18 5 15,2 15,2 18,2 

 19 5 15,2 15,2 33,3 

 20 18 54,5 54,5 87,9 

 21 2 6,1 6,1 93,9 

 22 2 6,1 6,1 100,0 

 Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 
Keterangan:  STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju  

 

Pada Tabel 5.2 di atas, variabel Lingkungan Kerja terdiri atas 3 item 

pernyataan. Berdasarkan distribusi jawaban responden terhadap penyataan yang 

diajukan pada kuisioner, dapat diketahui bahwa pada umumnya responden 

memberikan jawaban setuju. Persentase jawan responden pada pilihan setuju 

merupakan yang terbesar, kemudian disusul jawaban sangat setuju. Beberapa 

responden menjawab netral dan kurang setuju. 
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3. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan oleh 

anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna 

mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal. 

Budaya organisasi diukur dengan tiga indikator antara lain: norma, nilai dan sikap. 

Secara rinci hasil tabulasinya sebagai berikut: 

Tabel 5.3. Tanggapan responden terhadap variabel Budaya Organisasi (X3) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 12 1 3,0 3,0 3,0 

 17 1 3,0 3,0 6,1 

 18 2 6,1 6,1 12,1 

 19 2 6,1 6,1 18,2 

 20 13 39,4 39,4 57,6 

 21 8 24,2 24,2 81,8 

 22 1 3,0 3,0 84,8 

 23 2 6,1 6,1 90,9 

 24 3 9,1 9,1 100,0 

 Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 
Keterangan:  STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju  

 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa, Budaya Organisasi terdiri dari 3 

pernyataan. Berdasarkan distribusi jawaban responden terhadap penyataan yang 

diajukan pada kuisioner, dapat diketahui bahwa pada umumnya responden 

memberikan jawaban setuju. Persentase jawaban responden pada pilihan setuju 

merupakan yang terbesar, kemudian disusul jawaban sangat setuju. Beberapa 

responden menjawab netral dan kurang setuju. 
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4. Variabel Etos Kerja 

Etos Kerja Pegawai didefinisikan sebagai sejauh mana kemampuan 

pegawai dalam mencapai persyaratan produktivitas yang ditetapkan (berkaitan 

dengan sistem dan standar yang digunakan organisasi) dalam periode tertentu. 

Variabel Etos Kerja Pegawai  di ukur dengan tiga indikator yaitu kuantitas output 

kualitas output dan jangka waktu output. Secara rinci hasil tabulasinya sebagai 

berikut: 

Tabel 5.4. Tanggapan responden terhadap variabel Etos Kerja (Y) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 17 1 3,0 3,0 3,0 

 18 1 3,0 3,0 6,1 

 19 2 6,1 6,1 12,1 

 20 14 42,4 42,4 54,5 

 21 3 9,1 9,1 63,6 

 22 3 9,1 9,1 72,7 

 23 3 9,1 9,1 81,8 

 24 3 9,1 9,1 90,9 

 25 3 9,1 9,1 100,0 

 Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 

Keterangan:  STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju  

Pada tabel 5.4 di atas, Berdasarkan distribusi jawaban responden terhadap 

penyataan yang diajukan pada kuisioner, dapat diketahui bahwa pada umumnya 

responden memberikan jawaba setuju. Persentase jawan responden pada pilihan 

setuju merupakan yang terbesar, kemudian disusul jawaban sangat setuju. 

Beberapa responden menjawab netral dan kurang setuju. 
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5.1.2. Karakteristik Responden 

Pada kuisioner yang diberikan ke responden dilengkapi isian yang 

mencerminkan data responden antara lain jenis kelamin, tingkat pendidkan, status 

kepegawaian responden, lama bekerja, dan jenis pendidikan yang pernah diikuti. 

Data lengkap responden penelitian ini seperti tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.5. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 17 51,5 51,5 51,5 

 2 16 48,5 48,5 100,0 

 Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data primer setelah diolah (2021)  

Tabel 5.6. Data Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 3,0 3,0 3,0 

 2 2 6,1 6,1 9,1 

 3 21 63,6 63,6 72,7 

 4 9 27,3 27,3 100,0 

 Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data primer setelah diolah (2021)  

Tabel 5.7. Data Responden Berdasarkan Umur 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 12,1 12,1 12,1 

 2 17 51,5 51,5 63,6 

 3 12 36,4 36,4 100,0 

 Total 33 100,0 100,0  

Sumber: Data primer setelah diolah (2021)  
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Jika dilihat Tabel 5 diatas, maka nampak bahwa jumlah reponden laki-laki 

lebih banyak dari responden perempuan, dimana laki-laki sebanyak 17 orang dan 

perempuan 16 orang. Berdasarkan Tabel 6, tingkatan pendidikan responden terdiri 

dari jenjang strata satu (S.1) dan strata dua (S.2) dan belum sarjana. Jumlah 

responden yang berijazah S.1 sebanyak 21 orang, dan ada 3 orang responden 

berpendidikan Diploma, sisanya sebanyak 9 orang tidak/belum sarjana. Masa 

kerja pegawai dapat dilihat pada Tabel 7 yang diklasifikasikan kedalam dua 

kelompok yaitu pegawai dengan dengan masa kerja kurang dari lima tahun 

sebanyak 22 orang, antara 5 tahun – 13 tahun sebanyak 11 orang.  

5.1.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Untuk pengujian ini dilakukan pada responden,dimana masing-masing 

responden dilengkapi  item pernyataan yang merupakan penjabaran dari tiga 

variabel X1 –X3dan variabel Y pada analisis regresi linier berganda. Pengujian 

instrumen ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan dengan 

bantuan software SPSS 22.0. 

1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian terhadap validitas ini dilakukan dengan menggunakan 

Corrected Item Total Correlation. Corrected item total correlation merupakan 

korelasi antara skor total item, interpretasinya dengan membandingkan nilai rhitung 

dan rkritis. Jika rhitung lebih besar dari pada rkritis maka instrumen dinyatakan valid. 

Dalam hal ini nilai rhitung diwakili oleh nilai Corrected item total correlation 

berdasarkan perhitungan SPSS. Oleh karena itu jika nilai Corrected Item Total 
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Correlation positif di atas angka 0,30, maka dinyatakan valid (Sugiyono: 2014). 

Data dan hasil lengkap uji validitas tertera pada tabel berikut: 

Tabel 5.8. Hasil Analisis Uji Validitas 

 

Variabel 
No Item 

Pernyataan 

Corrected Item-

Total rkritis Keterangan 

Correlation 

X1 1 0,541 0,30 Valid 

 2 0,569 0,30 Valid 

 3 0,842 0,30 Valid 

 4 0,823 0,30 Valid 

 5 0,514 0,30 Valid 

X2 1 0,488 0,30 Valid 

 2 0,587 0,30 Valid 

 3 0,494 0,30 Valid 

 4 0,328 0,30 Valid 

 5 0.578 0,30 Valid 

X3 1 0,858 0,30 Valid 

 2 0,856 0,30 Valid 

 3 0,338 0,30 Valid 

 4 0,715 0,30 Valid 

 5 0,737 0,30 Valid 

Y 1 0,850 0,30 Valid 

 2 0,869 0,30 Valid 

 3 0,741 0,30 Valid 

 4 0,654 0,30 Valid 

 5 0,759 0,30 Valid 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 

 

Dari pengujian ini didapatkan bahwa pernyataan yang diajukan pada 

responden ternyata seluruhnya menunjukkan valid, meskipun beberapa 

diantaranya mendekati angka 0,30. 
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2. Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian ini dipergunakan metode Alpha-Cronbach. Apabila 

dilakukan pengujian reliabilitas dengan metode ini, maka nilai rhitung diwakili oleh 

nilai Alpha-Cronbach. Tingkat reliabilitas dengan metode Alpha cronbach diukur 

berdasarakan skala alpha nol (0) sampai dengan satu (1). Apabila skala tersebut 

dikelompokkan ke dalam lima kelas range yang sama, maka ukuran kemantapan 

alpha dapat diinterpretasikan dalam lima kelas atau tingkatan. 

Apabila nilai Alpha positif dan lebih besar 0,60 maka suatu instrumen 

dapat disebut reliabel (Sugioyono:2014).  Data dan hasil lengkap uji reliabilitas ini 

selengkapnya tertera dalam tabel berikut: 

Tabel 5.9. Hasil Analisis Uji Reliabilitas 

 

Variabel 

Cronbach's 

Alpha if  

 

         

Keterangan 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 0,60 

Kepemimpinan (X1) 0,698 0,60 
Reliabel 

Lingkungan Kerja (X2) 0,647 0,60 
Reliabel 

Budaya Organisasi (X3) 0,751 0,60 
Reliabel 

Etos Kerja (Y) 0,852 0,60 
Reliabel 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 

 

Berpedoman pada hasil ini, maka nilai Cronbach’s Alpha adalah diatas 

0,60yang artinya reliabel. 

5.1.4. Analisis Dengan Metode Regresi Linear Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk melakukan pengujian hubungan 

antara sebuah variabel dependent (terikat) dengan dua atau beberapa variabel 

independent (bebas) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. 
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Berdasarkan tujuan penelitian ini maka yang pertama akan dianalisis 

adalah pengaruh beberapa faktor meliputi Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan 

Budaya Organisasi, terhadap Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 Polewali 

Mandara Kabupaten Polewali Mandar. Analisis selanjutnya untuk mengetahui 

faktor mana diantara ketiga faktor tersebut yang paling dominan pengaruhnya. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara 

normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data 

pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized 

residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas 

residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber 

diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual. Sebagai 

dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan 

mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Berikut 

ditampilkan gambar hasil uji normalitas dengan pendekatan grafik. 
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Gambar 2. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat 

penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression 

standardized residual. Karena titik-titk data menyebar mengikuti garis normal, 

maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji telah berdistribusi normal. Dengan 

demikian, data ini telah memenuhi asumsi normalitas. 

2.  Analisis Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik regresi. Hasil 

pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut:Adapun hipotesis pengujian yang 

digunakan untuk keputusan analisis adalah sebagai berikut: 
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H0 =  Model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel Etos 

Kerja. 

H1 =  Model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Etos Kerja. 

Jika p > 0,05 maka Ho diterima 

Jika p < 0,05 maka Ho ditolak 

Dari hasil uji analisis melalui perangkat lunak SPSS versi 22.0, diperoleh 

hasil lengkapnya seperti terlampir pada lampiran . Namun demikian, hasil 

rekapnya seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 5.10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) -6,646 5,244  -,267 ,215    

Kepemimpinan 

(X1)  

,477 ,149 ,404 3,197 ,003 ,407 ,510 ,400 

Lingkungan 

kerja (X2) 

,804 ,294 ,434 2,735 ,011 ,569 ,453 ,343 

 Budaya 

Organisasi  X3 

,230 ,148 ,247 1,551 ,132 ,542 ,277 ,194 

a. Dependent Variable: TOTAL Y 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 

 

Dari hasil analisis koefisien dapat juga dikemukakan nilai koefisien a, b1, 

b2, dan b3, dengan hasil sebagai berikut: 

Y= -6,646+ 0,477X1+ 0,804X2 + 0,230X3 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa: 

 Konstanta sebesar -6,646 menyatakan bahwa jika tidak ada faktor 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi, maka tingkat 
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Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 Polewali Mandar Kabupaten Polewali 

Mandar adalah sebesar -6,646satuan. 

 Koefisien regresi variabel Kepemimpinan (X1), koefisien bernilai positif 

sebesar 0,477. Artinya setiap penambahan satu satuan faktor 

Kepemimpinan, akan mempengaruhi perubahan Etos Kerja sebesar 0,477 

satuan. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan faktor Kepemimpinan 

sebesar satu satuan, akan mempengaruhi penurunan Etos Kerja sebesar 

0,477 satuan dengan asumsi X2, dan X3, tetap. 

 Koefisien regresi variabel Lingkungan Kerja (X2), koefisien bernilai 

positif sebesar 0,804. Artinya setiap penambahan satu satuan faktor 

Lingkungan Kerja, akan mempengaruhi peningkatan Etos Kerja sebesar 

0,804 satuan. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan faktor Lingkungan 

Kerja sebesar satu satuan, akan mempengaruhi penurunan Etos Kerja 

sebesar 0,804 satuan dengan asumsi X1, dan X3, tetap. 

 Koefisien regresi variabel Budaya Organisasi (X3), koefisien bernilai 

positif sebesar 0,230, artinya setiap penambahan satu satuan variabel 

Budaya Organisasiakan mempengaruhi kenaikan Etos Kerja sebesar 0,230 

satuan. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan variabel Budaya Organisasi 

sebesar satu satuan, akan mempengaruhi penurunan Etos Kerja sebesar 

0,230 satuan dengan asumsi X1, dan X2, tetap. 

Untuk seanjutnya digunakan uji F dan uji t untuk pembuktian hipotesis 

yang telah dikemukakan sebelumnya. 

 



77 

 

a. Uji F 

Output hasil analisis SPSS pada tabel ANOVA(a) yang juga telah 

ditampilakan pada tabel sebelumnya, terbaca nilai Fhitung sebesar 26,721 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Hipotesis pengujian yang digunakan untuk keputusan 

analisis ini adalah sebagai berikut: 

- H0 =  Variabel independen dalam hal ini Kepemimpinan, Lingkungan 

Kerja, dan Budaya Organisasi, secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh bermakna terhadap Etos Kerja. 

- H1 =  Variabel independen dalam hal ini Kepemimpinan, Lingkungan 

Kerja, dan Budaya Organisasi, secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh bermakna terhadap Etos Kerja. 

Pedoman yang digunakan adalah : 

Jika Fhitung> Ftabel, maka H0 ditolak 

Jika Fhtung< Ftabel, maka H0 diterima 

Tabel 5.11. Hasil Uji F (Anova) 

 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 74,259 3 24,753 11,581 ,000b 

Residual 61,983 29 2,137   

Total 136,242 32    

a. Dependent Variable: TOTAL Y 

b. Predictors: (Constant),  TOTAL X3, TOTAL X1, TOTAL X2 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 

Dari hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22.0 

diperoleh hasil Fhitung  11,581. Pada tabel ANOVAa diketahui df1 sebesar 3 dan df2 

sebesar 29. Dengan tingkat α sebesar 5 %, maka  Ftabel dapat diketahui sebesar 
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2,60. Oleh karena Fhitung lebih besar dari Ftabel (11,581>2,60), maka Ho ditolak. 

Hal ini mengandung arti bahwa variabel independen (X1-3) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen (Y). Dengan kata lain 

bahwa ketiga faktor yang dianalisis, secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

bermakna terhadap Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 Polewali Mandar  

Kabupaten Polewali Mandar.  

Cara lain yang dapat digunakan dalam menganalisis hasil olahan data 

SPSS adalah dengan membandingkan Sig. dengan α. Jika Sig. < α maka H0 

ditolak. Pada tabel ANOVA(a) hasil olah data SPSS ver. 22.0 dapat ketahui Sig. 

0,000 lebih kecil dari α 0,05 (5%). 

b. Uji t 

Untuk pengaruh parsial variabel independen, maka langkah yang 

dilakukan adalah dengan melihat tingkat signifikansi atau kemaknaan koefisien 

korelasi parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebasnya melalui uji t. 

Hipotesis untuk pengujian ini adalah: 

- H0 = Koefisien regresi tidak signifikan  

- H1 = Koefisien regresi signifikan 

Pedoman yang digunakan adalah 

- Jika thitung> ttabel maka H0 ditolak 

- Jika thitung< ttabel maka H0 diterima 

Dari hasil analisis regresi berdasarkan data olahan SPSS ver. 22.0 

sebagaimana tertera pada lampiran, pada tabel Coefficients(a) dapat diketahui hasil 
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perhitung thitung. Pada taraf kepercayaan 5 %, maka ttabel diketahui sebesar 1,98. 

Berikut disajikan data perbandingan antara thitung dan ttabel dari masing-masing 

variabel bebas sebagaimana tertera dibawah ini: 

Tabel 5.12. Hasil Uji t Variabel Independen 

 

No Variabel Bebas thitung ttabel Kesimpulan 

1 Konstanta (a) 
-1,267 

1,98 thitung> ttabel 

2 X1 
3,197 

1,98 thitung> ttabel 

3 X2 
2,735 

1,98 thitung> ttabel 

4 X3 
1,551 

1,98 thitung> ttabel 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 

Dari rekap tabel di atas dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel 

independen sebagai berikut: 

 Untuk variabel konstanta (a) memiliki thitung sebesar -1,267. Karena 

nilai thitung lebih besar dari ttabel (1,98), maka H0 ditolak. Artinya 

koefisien regresi signifikan maka dapat dikatakan bahwa variabel 

konstanta berpengaruh secara signifikan terhadap Etos Kerja (Y)  

 Untuk variabel Kepemimpinan (X1) terdapat thitung = 3,197 lebih besar 

dari ttabel = 1,98. Dengan demikian maka H0 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan maka dapat 

dikatakan bahwa variabel X1 secara parsial berpengaruh secara nyata 

terhadap Etos Kerja (Y).  

 Untuk variabel Lingkungan Kerja (X2) terdapat thitung sebesar 2,735 

lebih besar dan ttabel sebesar 1,98. Dengan demikian H0 ditolak. Hal ini 
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menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan maka dapat 

dikatakan bahwa variabel X2 secara parsial berpengaruh secara nyata 

terhadap Etos Kerja (Y). 

 Untuk variabel Budaya Organisasi (X3) terdapat thitung = 1,551 lebih 

besar dari ttabel = 1,98. Dengan demikian H0 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan maka dapat 

dikatakan bahwa variabel X3 secara parsial berpengaruh secara nyata 

terhadap Etos Kerja (Y).  

Cara lain yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan membandingkan antara 

nilai Sig. dengan α.    

Pedoman yang digunakan adalah 

- Jika Sig. < α maka H0 ditolak 

- Jika Sig. > α maka H0 diterima 

Berdasarkan hasil uji SPSS ver 22.0 sebagaimana tertera pada lampiran, 

nilai Sig. tiap variabel bebas (a dan X1-3) lebih kecil dari nilai α, dengan demikian 

H0 ditolak. Artinya koefisien regresi tiap variabel bebas (X1-3) signifikan terhada 

variabel terikat (Y). 

2. Pembuktian hipotesis ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan merupakan 

variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Etos Kerja pada Pegawai  

MTSN 1 Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar. Untuk membuktikan 

hipotesis ini, maka digunakan koefisien regresi setiap variabel independen. 
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Berikut di tampilkan nilai kofisien regresi varabel independen (X1-3) sebagaimana 

tertera pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5.13. Nilai Koefisien Regresi Variabel Independen 

 

No Variabel Bebas ᵝ Tingkat Pengaruh 

1 X1 0,404 2 

2 X2 0,434 1 

3 X3 0,247 3 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel 

sebagaiman di tunjukkan pada tabel di atas, bahwa variabel lingkungan kerja (X3) 

memiliki koefisien regresi paling tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja (X3) memiliki pengaruh paling tinggi di antara dua variabel 

lainnya. Dengan demikian, hipotesis ketiga tidak dapat diterima.   

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R2 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2006). Menurut ahli dalam Ghozali (2006) menganjurkan untuk 

menggunakan nilai adjusted R2 untuk mengukur sejauh mana kemampuan model 

dalam menerangkan variasi-variabel independennya. Hal ini dikarenakan nilai 

adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

ke dalam model. 
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Hasil perhitungan koefisien determinasi adjusted (R2) pada Pegawai 

MTsN 1 Polewali Mandar .dapat dilihat pada Tabel 17 berikut: 

Tabel 5.14. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model 

 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .785 .536 .186 1.868 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

  Sumber: Data primer setelah diolah (2021) 

 

Berdasarkan output SPSS pada tabel 17 di atas tampak bahwa dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) pada sebesar 0,536  hal ini 

berarti  koefisien  determinasi  pengaruh Kepemimpinan(X1), lingkungan kerja 

(X2) dan budaya organisasi (X3) terhadap efektivitas kerja  (Y)  sebesar 0,536 atau 

53,6 %  variansi  efektivitas kerja  (Y)  dipengaruhi  oleh  Kepemimpinan (X1), 

lingkungan kerja (X2) dan budaya organisasi (X3) Sedangkan  sisanya 46,4 % 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. 

5.2. Pembahasan  

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan, nampak bahwa hasil  uji 

F (lihat tabel) menunjukkan bahwa Fhitug = 11,581 > Ftabel = 2,60. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang bermakna terhadap variabel terikat. Artinya bahwa variabel Kepemimpinan 

(X1), Lingkungan Kerja (X2), dan Budaya Organisasi (X3), secara serentak 

mempunyai pengaruh terhadap Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 Polewali 
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Mandara Kabupaten Polewali Mandar. Karena Fhitung> Ftabel menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat,  

Dari hasil Uji t diperoleh hasil koefisien regresi dari setiap variabel bebas 

secara parsial adalah signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini menunjukkan 

bahwa Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 Polewali Mandar Kabupaten Polewali 

Mandar dipengaruhi oleh variabel Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Budaya 

Organisasi. 

a.  Pengaruh Kepemimpinan terhadap Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 

Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar 

Variabel Kepemimpinan (X1) terdapat thitung lebih besar dari ttabel. Hal ini 

menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan maka dapat dikatakan bahwa 

Kepemimpinan berpengaruh secara nyata terhadap Etos Kerja (Y). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wiranata 

(2011) dalam penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh terhadap Etos Kerja pegawai. Wiranata menyarankan bahwa  

pimpinan perusahaan diharapkan tetap mengadakan pendekatan dan 

pengawasan seperlunya terhadap pegawai agar dapat meningkatkan Etos Kerja 

pegawai.  

Bachtiar (2017) dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan 

Kerja terhadap Etos Kerja Pegawai Studipada PT. Aqua Tirta Investama di 

Klaten. Hasil penelitiannya ada pengaruh lingkungan kerja terhadap Etos Kerja 

pegawai PT.   Aqua Tirta Investama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
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bahwa variabel kepemimpinan paling dominan berpengaruh terhadap Etos 

Kerja pegawai.  

Kartono (2012) memberikan pengertian pemimpin dan kepemimpinan 

sebagai berikut : pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang sehingga mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu, demi 

pencapaian satu atau beberapa tujuan, sedangkan kepemimpinan itu sifat spesifik, 

khas diperlukan bagi satu situasi khusus yang harus sesuai dan bisa diterima oleh 

kelompoknya, juga bersangkutan serta pas dengan situasi zamannya. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, disimpulkan bahwa yang 

disebut dengan pemimpin adalah jika seseorang mampu mempengaruhi orang lain 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu 

proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan/menggerakkan 

orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok 

dalam situasi tertentu. Kepemimpinan tersebut terjadi jika di dalamnya terpenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut: 

3. Ada orang-orang atau pihak yang mempengaruhi atau menggerakkan (yang 

memimpin/pimpinan).  

4. Ada orang-orang atau pihak yang dipengaruhi atau digerakkan untuk 

mencapai tujuan tertentu (yang dipimpin/bawahan). 

Pengertian kepemimpinan demikian mempunyai ruang lingkup yang luas. 

Artinya bisa saja terjadi di luar perusahaan/organisasi yang tanpa dibatasi oleh 

aturan dan birokrasi serta tatakrama organisasi, yaitu manakala seorang mampu 

mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan. 
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Apabila dihubungkan dengan manajemen maka kepemimpinan tersebut 

dibatasi oleh aturan-aturan birokrasi dan tatakrama organisasi. Dengan kata lain 

bahwa manajemen/manajer merupakan jenis pemikiran yang khusus dari 

kepemimpinan. Munir (2012) menyebut dengan kepemimpinan dalam organisasi 

kerja atau kepemimpinan manajemen yaitu suatu kepemimpinan yang bersifat 

sebagai proses pengarahan terhadap pencapaian tujuan dan pembinaan atas tenaga 

atau orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan itu dengan cara 

mempengaruhi, memotivasi dan mengendalikannya. 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Siagian (2012) menyatakan 

bahwa: ditinjau dari segi manajemen, kepemimpinan harus diartikan sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu 

dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif dan ekonomis. 

Dalam proses kepemimpinan manajemen dijalankan oleh para manajer 

pada seluruh tingkatan manajemen melalui pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi 

manajemen. Sehingga seorang manajer bisa sebagai seorang pemimpin yaitu pada 

saat manajer tersebut mampu mempengaruhi perilaku bawahannya untuk 

mencapai tujuan tertentu, tetapi seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. 

Kepemimpinan seorang pemimpin pada umumnya ingin merefleksikan 

sifat-sifat dan tujuan dari kelompoknya. Selanjutnya dipaparkan beberapa 

pendapat dari beberapa penulis tentang tugas dan fungsi kepemimpinan antara lain 

Kartono (2012) menyatakan fungsi kepemimpinan ialah : memandu, menuntun, 

memimpin, membangun, memberi, atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, 

mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, dan 
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membawa para pengikutnya ke sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan 

waktu dan perencanaan. 

Dalam tugas-tugas kepemimpinan tercakup pula pemberian insentif 

sebagai motivasi untuk bekerja lebih giat. Insentif materil dapat berupa: uang, 

sekuritas fisik, jaminan sosial, premi, bonus, kondisi kerja yang baik, jaminan 

pensiun fasilitas tempat tinggal yang menyenangkan dan lain-lain. Juga dapat 

berbentuk insentif sosial seperti : promosi jabatan, status sosial yang tinggi, 

martabat diri, prestise sosial, respek dan lain-lain. 

Selanjutnya pendapat Siagian (2012) menyatakan fungsi-fungsi 

kepemimpinan yang hakiki yaitu : lima fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki 

secara singkat adalah sebagai berikut: 

6. Pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian 

tujuan 

7. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak luar 

organisasi 

8. Pimpinan selaku komunikator yang efektif 

9. Mediator yang handal, khusus dalam hubungan kedalam, terutama mengenai 

situasi konflik. 

10. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. 

Dengan menelaah pendapat di atas tentang fungsi dan tugas pemimpin 

dapatlah dinyatakan bahwa keberhasilan perusahaan atau organisasi juga sangat 

ditentukan oleh keberhasilan pemimpin dengan kepemimpinannya dalam 

melaksanakan fungsi dan tugas Pegawaiya. Salah satu tugas dan fungsi pemimpin 

yang sangat strategis adalah "memberikan motivasi kerja kepada 
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pegawai/bawahan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik dan produktif 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 

Pemimpin merupakan agen perubahan, perilakunya akan mempengaruhi 

orang lain. Kepemimpinan timbul ketika suatu kelompok mengubah inovasi atau 

kompensasi anggota lainya di dalam kelompok (Bass, 1985). Kepemimpinan 

berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki 

seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan 

pemimpin. Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Suharnomo, 2009). 

Faiechild (1994: 33) menyebutkan bahwa pemimpin adalah kegiatan yang 

mempengaruhi prilaku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, 

mengontrol orang lain atau melalui prestise, power dan posisi. Pemimpin adalah 

mengarahkan, mengatur dengan kemampuan persuasifnya dan akseptansi/ 

penerimaan secara sukarela oleh pengikutnya. Pemimpin mempunyai tugas yang 

utama adalah sebagai berikut: 

7. Pemimpin bekerja dengan orang lain, yaitu pemimpin mempertanggung-

jawabkan pekerjaanya pada orang lain, atasan, staf, teman sekerja dalam 

organisasi atau di luar organisasi. 

8. Pemimpin adalah bertanggungjawab menyusun tugas, melaksanakan tugas, 

melakukan evaluasi dan monitoring untuk mencapai outcome yang terbaik. 

Pemimpin bertanggung jawab untuk keberhasilan organisasi. 
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9. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, yaitu pencapaian 

tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugPegawaiya kepada staf. 

Pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan 

masalah. 

10. Pemimpin berpikir analitis dan konseptual, yaitu pemimpin harus menjadi 

seorang pemikir yang analitis dan konseptual, mengidentifikasi masalah 

dengan akurat, menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas. 

11. Pemimpin adalah politisi dan diplomat, yaitu pemimpin harus mampu 

mengajak dan melakukan kompromi, pemimpin harus dapat mewakili tim atau 

organisasinya. 

12.  Pemimpin mengambil keputusan yang tepat, pemimpin harus dapat 

memecahkan masalah. 

b.  Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 

Polewali Mandara Kabupaten Polewali Mandar 

Variabel Lingkungan Kerja (X2) terdapat thitung lebih besar dari ttabel 

sebesar. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan maka dapat 

dikatakan bahwa Lingkungan Kerja berpengaruh secara nyata terhadap Etos 

Kerja(Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sari (2015) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh terhadap Etos Kerja pegawai.  

Keadaan lingkungana kerja yang baik akan memberikan dampak yang 

positif bagi pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. Hal itu 

merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar karyawan dapat 



89 

 

melaksanakan tugas Pegawaiya tanpa mengalami gangguan, karena lingkungan 

kerja sangat mempengaruhi prestasi kerja karyawan. 

Menurut Sedarmayanti (2011) bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan 

maupun sebagai kelompok”.Menurut Alex S Nitisemito (2000) mendefinisikan 

lingkungan kerjasebagai berikut: “Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diembankan”. 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada 

di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan (Sutrisno,2010). Lingkungan kerja lebih dititikberatkan 

pada keadaan fisik tempat kerja. Lingkungan kerja yang baik dan bersih, 

mendapat cahaya yang cukup, bebas dari kebisingan dan gangguan, jelas akan 

memotivasi tersendiri bagi para karyawan dalam melakukan pekerjaan dengan 

baik. 

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga 

dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi 

lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai 

apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan 

nyaman. Ketidaksesuaian kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang 

lama. Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut 

tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya 
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rancangan sistem kerja yang efisien. Banyak faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja. 

c.  Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 

Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar 

Variabel Budaya Organisasi (X3) terdapat thitung lebih besar dari ttabel. Hal 

ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan maka dapat dikatakan bahwa 

variabel Budaya Organisasi berpengaruh secara nyata terhadap Etos Kerja (Y). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Anugerah(2015) “Pengaruh 

Kepemimpinan, budaya organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Etos Kerja 

Pegawai. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kepemimpinan, budaya 

organisasi dan Lingkungan Kerja memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan baik secara parsial maupun secara imultan. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan paling dominan berpengaruh 

terhadap Etos Kerja pegawai.  

Budaya organisasi (organizational culture) adatah sejumlah pemahaman 

penting, seperti norma, nilai, sikap dan keyakinan, yang dimiliki bersama oleh 

anggota organisasi (Stoner, Freeman, Gilbert, 1996). Setiap organisasi memiliki 

budaya (culture) yang saling berbeda, sehingga dapat membedakan antara satu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya ini akan mendorong seseorang 

untuk berperilaku tertentu dalam suatu organisasi. Budaya dapat mempengaruhi 

semua kegiatan karyawan organisasi, baik mereka bekerja, cara memandang 

pekerjaan, bekeja dengan kolega, maupun melihat ke masa depan (Gibson, 1991). 

Sejumlah organisasi menanamkan budaya tertentu. 
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Schein dalam Stoner at al., (1996) mendefinisikan budaya sebagai suatu 

pola asumsi dasar yang dimiliki bersama yang didapat oleh (suatu) kelompok, 

ketika memecahkan masalah penyesuaian ekstemal dan integrasi internal, yang 

telah berhasil dengan cukup baik untuk dianggap sah dan, oleh karena itu 

(diinginkan) untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk 

menerima, berpikir, dan merasa berhubungan dengan masalah tersebut. Pendapat 

Schein yang menekankan pada budaya sebagai asumsi dasar yang didapat 

kelompok melalui adanya penyesuaian ekstemal dan integrasi internal, serta 

dianggap sah untuk diajarkan pada anggota baru. 

Budaya merupakan bauran kompleks dan asumsi, tingkah laku, cerita, 

mitos, metafora dan ide yang lain yang digabungkan menjadi satu untuk 

menentukan apa arti bekerja dalam suatu organisasi tertentu. Kita dapat 

mengatakan bahwa orang di setiap organisasi telah belajar cara tertentu untuk 

menghadapi banyak isu kompleks. 

Dalam hidupnya, manusia dipengaruhi oleh budaya di mana ia berada, 

seperti nilai-nilai, keyakinan dan perilaku sosial/masyarakat yang kemudian 

menghasilkan budaya sosial atau budaya nasyarakat. Hal yang sama juga akan 

terjadi bagi para anggota organisasi dengan segala nilai, keyakinan dan 

perilakunya dalam organisasi yang kemudian menciptakan budaya organisasi. 

Budaya organisasi adalah himpunan dan kepercayaan, harapan dan nilai-nilai 

yang dianut bersama oleh anggota perusahaan dan diwariskan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. Budaya organisasi adalah pengalaman, sejarah keyakinan, 

dan norma-norma bersama yang menjadi ciri organisasi. Peranan penting yang 

dapat dimainkan oleh budaya organisasi, yaitu: 
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5. Membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi pekerja, 

6. Dapat dipakai untuk mengembangkan keikatan pribadi dengan perusahaan, 

7. Membantu stabilisasi perusahaan sebagai suatu sistem sosial, 

8. Menyajikan pedoman perilaku, sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang 

sudah terbentuk. 

Budaya organisasi sangat penting arti dan peranannya sehingga dikatakan 

oleh Nimran (2004) bahwa budaya organisasi tidak muncul dengan sendirinya di 

kalangan anggota organisasi, tetapi perlu dibentuk dan di pelajari. Sebab pada 

dasarnya budaya organisasi itu adalah sekunpukan nilai-nilai dan pola perilaku 

yang dipelajari, dimiliki bersama oleh semua anggota organisasi, dan diwariskan 

dari generasi ke generasi. Budaya organisasi sangat penting peranannya dalam 

mendukung suatu organisasi yang efektif secara lebih spesifik, budaya organisasi 

itu dapat berperan dalam menciptakan jati diri, dan menyajikan pedoman perilaku 

karyawan. 

Seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya dalam suatu organisasi 

akan berbeda dengan organisasi lain karena memiliki pemimpin yang berbeda. 

Fenomena yang dapat dilihat dalam suatu organisasi (fenomena budaya 

organisasi) seperti adanya ketenangan, etos kerja karyawan, sikap, situasi 

kondusif, ramah tamah, integritas kerja sama. Hal ini menunjukkan 

kepemimpinan dari seorang pemimpin. Jadi dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan dapat berpengaruh terhadap budaya organisasi. 

Dari beberapa ungkapan pengertian budaya organisasi yang dikemukakan 

para ahli dengan memberi penekanan dan pemaknaan yang berbeda pula namun 

mengarah pada tujuan yang sama sehingga budaya organisasi merupakan suatu 
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pola asumsi dasar yang diciptakan, dipahami oleh sebuah kelompok untuk dapat 

menyelesaikan tetap permasalahan organisasi baik di dalam maupun di luar 

organisasi. 

Mangkunegara (2005) menyatakan 4 (empat) peran budaya organisasi. 

Pertama, budaya sebagai suatu peran pembeda. Hal itu berarti budaya organtsasi 

akari membedakan secara jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain. 

Kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota 

organisasi. ketiga, budaya organisasi mempermudah timbulnya pertumbuhan 

komitmen pada sesuatu yang lebih luas dan pada kepentingan diri individual. 

Keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya 

organisasi juga membantu mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal organisasi. 

Lako mengidentifikasi 6 (enam) fungsi budaya dalam organisasi sebagai 

berikut: (1) memberikan sense of identity kepada anggota organisasi untuk 

memahami visi, misi, dan menjadi bagian integral organsasi, (2) menghasilkan 

dan meningkatkan komitmen terhadap misi organisasi, (3) memberikan arah dan 

memperkuat standar perilaku untuk mengendalikan pelaku organisasi agar 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah disepakati bersama.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Analisis pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Budaya 

Organisasi terhadap Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 Polewali Mandara 

Kabupaten Polewali Mandar dengan metode regresi linier berganda dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Secara bersama-sama, tiga faktor atau variabel yang menjadi analisis 

penelitian yaitu faktor Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Budaya 

Organisasi mempunyai pengaruh bermakna dan signifikan terhadap Etos Kerja 

pada Pegawai  MTSN 1 Polewali Mandara Kabupaten Polewali Mandar.   

2. Secara sendiri-sendiri atau parsial, bahwa faktor Kepemimpinan, Lingkungan 

Kerja, dan Budaya Organisasi mempunyai pengaruh secara bermakna atau 

signifikan terhadap Etos Kerja pada Pegawai  MTSN 1 Polewali Mandara 

Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling dominan pengaruhnya adalah 

lingkungan kerja, kemudian disusul oleh kepemimpinan diposisi kedua, dan 

terakhir adalah budaya organisasi. 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan pada 

bagian lain tulisan ini,  beberapa saran yang perlu disampaikan antara lain: 

1. Untuk dapat meningkatkan Etos Kerja melalui Kepemimpinan, 

Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi pada Pegawai  MTSN 1 
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Polewali Mandara Kabupaten Polewali Mandar, maka hal yang utama 

untuk diperhatikan adalah Budaya Organisasi. Hal ini diperkuat dengan 

adanya hasil analisis yang menunjukkan bahwa Budaya Organisasi 

merupakan variabel paling rendah pengaruhnya terhadap Etos Kerja. 

Karena itu disarankan kepada pimpinan pada kantor tersebut kiranya dapat 

memberikan dukungan bagi terwujudnya budaya organisasi yang baik 

degan menjaga norma, nilai dan sikap. Bagi pegawai, disarankan agar 

dapat membangun dan meningkatkan Budaya Organisasi yang baik 

dengan memenuhi berusaha untuk tunduk dan taat pada peraturan yang 

ada dalam organisasi. 

2. Mempertahangkan dan lebih meningktkan lingkungan kerja agar etos kerja 

pegawai pada Pegawai MTSN 1 Polewali Mandara Kabupaten Polewali 

Mandar lebih meningkat lagi. 

3. Penelitian ini belum meneliti faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh 

terhadap Etos Kerja. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap Etos Kerja, tentunya sangatlah banyak, dan 

mengandung dimensi yang cukup luas. Karena keterbatasan peneliti, baik 

dari sisi anggaran, waktu, dan tenaga, maka berbagai dimensi tersebuttidak 

dapat diteliti seluruhnya. Olehnya itu disarankan kepada peneliti-peneliti 

selanjutnya kiranya dapat melengkapi hasil penelitian ini dari sisi faktor 

lainnya demi keakuratan dan ketersediaan data base hasil penelitian yang 

dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk 
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meningkatkan Etos Kerja, khususnya pada Pegawai  MTSN 1 Polewali 

Mandar Kabupaten Polewali Mandar. 
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LAMPIRAN PENELITIAN 

 

 



 
 

Kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu/Sdr. (i). 

Di- 

Tempat 

Perihal : Permohonan pengisisan Kuesioner Penelitian 
 
 

Dengan Hormat, 

 
 

Dalama rangka proses penyelesaian studi Magister Manajemen pada PPS 

STIE Nobel Makassar, saat ini saya melakukan penelitian untuk penulisan tesis 

dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Budaya 

Organisasi Terhadap Etos Kerja Pegawai MTsN 1 Polewali Mandar Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Sehubungan dengan itu, bersama ini saya lampirkan Kuesioner Penelitian 

yang merupakan rangkaian penelitian dalam rangka penulisan Tesis sebagai 

bagian dari proses penyelesaian studi yang saat ini sementara saya jalani. 

Mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr. (i), kiranya dapat mengisi kuesioner ini dengan 

sejujurnya. Identitas dan Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr.(i) berikan, akan kami 

rahasiakan sebagaimana etika penelitian. 

 
Demikian surat permohonan saya, atas segala bantuannya diucapkan 

 
 

terima kasih. 

 
 

Hormat saya, 

 
 

Husbaniah 



 
 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 
 
 

Penjelasan Umum: 

 
 

Pernyataa dalam kuesioner ini dimaksudkan hanya untuk kepentingan tujuan 

penelitian Disertasi dengan judul : Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja 

Dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Pegawai Mtsn 1 Polewali Mandar 

Kabupaten Polewali Mandar. Mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) 

untuk menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi penyelesaian 

penyususnan tesis ini. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. 

 
A. Identitas Responden 

 
 

1.  Nama : ...........................................................  

2. Umur                                     :         Tahun 

3. Jenis Kelamin  : L / P 

4.  Pendidikan Terakhir : .................................... 

5. Masa Kerja di Kantor Ini ................................... tahun 

6. Pernah Promosi Jabatan : Ya / Tidak 

 
 

B. Pernyataan untuk Responden 

 
 

Berikan tanggapan atas pernyataan dalam kuesioner ini dengan memberi tanda 

contreng (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya: 

SS = Sangat Setuju Nilai   5 

S = Setuju Nilai   4 

KS = Kurang Setuju Nilai   3 

TS = Tidak Setuju             Nilai   2 

STS = Sangat Tidak Setuju             Nilai   1 



 
 

 

 

 
 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

 Kepemimpinan (X1) 
     

1 Segala sesuatu yang dilakukan di kantor ini, 

diputuskan atas keputusan pimpinan semata-mata. 

     

2 Berbagai kegiatan yang akan dilakukan di kantor ini, 

diputuskan oleh pemimpin setelah mendengarkan 
masukan/saran dari bawahan. 

     

3 Berbagai kegiatan yang akan dilakukan di kantor ini, 

ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. 

     

 Lingkungan Kerja (X2) 
     

1 Dalam menjalankan pekerjaan, pegawai di kantor ini 

Merasa nyaman. 

     

2 Pegawai di kantor ini senatiasa rapi di tempat kerja 
     

3 Lingkungan kerja sangat kondusif dalam memberikan 

dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan pegawai 

     

 Budaya Organisasi (X3)      

1 
Peningkatan sikap positip pegawai terhadap 
pekerjaannya, dari hari ke hari semakin tinggi. 

     

2 
Dalam bekerja, pegawai di kantor ini menunjukkan 

semangat pengabdian yang tinggi. 

     

3 
Pegawai di  kantor ini mampu  menunjukkan 

kemampuan professional dalam menyelesaikan 
berbagai masalah pekerjaan. 

     

 Etos Kerja (Y)      

1 Pegawai bekerja dengan tepat waktu 
     

2 Pegawai menaati peraturan yang telah di tetapkan di 

kantor 

     

3 Semua pegawai yang berkerja di tempat ini memiliki 

ketelitian yang tinggi 

     

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, KS = Kurang Setuju, 

S = Setuju, SS = Sangat Setuju 

STS = 1, TS = 2, KS = 3, S = 4, 

SS = 5 

  



 
 

 

Tabulasi Data 

 
 

  



 
 

 

 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.344) 

1. VALIDITAS X1 
 



 
 

 

 

 
 

2. VALIDITAS X2 
 



 
 

 

 

 
 

3. VALIDITAS X3 
 



 
 

 

 

 
 

4. VALIDIYAS Y 
 



 
 

 

 

 

 

 UJI RELIABILITAS 

1. RELIABILITAS X1 
 

 

 
 

 
 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.698 > 0.50 
 

 

2. RELIABILITAS X2 
 

 
 

 

 
 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.145 < 0.50 



 
 

 

 

 
 

3. RELIABILITAS X3 
 

 

 
 

 

 
Nilai Cronbach’s Alpha 

0.751 > 0.50 
 
 

4. RELIABILITAS Y 
 

 

 

 

 
 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.822 > 0.50 



 
 

 

 

 

 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

2. DESKRIPTIF ITEM 

PERNYATAAN VARIABEL 

X1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

  X1.3  

 
fiLI6U CQ 

 
El C6IJt 

 
?li£l 

 LI UJLII ?ti \'E 

Valid 3 5 15,2  15,2 15,2 

 4 22 66,7  66,7 81,8 

  6 18,2  18,2 100,0 

 Total 33 100,0  100,0  

    
X1.4 

   

   
fiLI6U CQ 

 
El C6IJt 

 
?li£l 

 LI UJLII ñti\'E 

Valid 1 1 3,0  3,0 3,0 

  6 18,2  18,2 21,2 

 3 13 39,4  39,4 60, 6 

 4 12 36,4  36,4 97,0 

  1 3,0  3,0 1 00,0 

 Total 33 100,0  100,0  

    
X1.5 

   

   
fiLI6U CQ 

 
El C6IJt 

 
?li£l 

 LI UJLII ?ti \'E 

Valid 3 5 15,2  15,2 15,2 

 4 26 78,8  78,8 93,9 

  2 6,1  6,1 100,0 

 Total 33 100,0  100,0  



 
 

 

 

 
 

VARIABEL X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
  

fiLI6U CQ 

 
El C6IJt 

 
?li£l 

 LI UJLII ?ti \'E 

Valid 3 3 9,1  9,1 9,1 

 4 25 75,8  75,8 84,8 

  5 15,2  15,2 1 00,0 

 Total 33 100,0  100,0  

    
X2.4 

   

   
fiLI6U CQ 

 
El C6IJt 

 
?li£l 

 LI UJLII ?ti \'E 

Valid 3 2 6,1  6,1 6,1 

 4 29 87,9  87,9 93,9 

  2 6,1  6,1 1 00,0 

 Total 33 100,0  100,0  

 

 

 
 LI UJLII ?ti \'E 

  fiLI6U CQ El C6IJt ?li£l   

Valid 3 4 12,1  12,1 12,1 

 4 28 84,8  84,8 97,0 

  1 3,0  3,0 100,0 

 Total 33 100,0  100,0  



 
 

 

 

 
 

VARIABEL X3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
  

fiLI6U CQ 

 
El C6IJt 

 
?li£l 

 LI UJLII ?ti \'E 

Valid 3 3 9,1  9,1 9,1 

 4 21 63,6  63,6 72,7 

  9 27,3  27,3 1 00,0 

 Total 33 100,0  100,0  

    
X3.4 

   

   
fiLI6U CQ 

 
El C6IJt 

 
?li£l 

 LI UJLII ?ti \'E 

Valid  1 3,0  3,0 3,0 

 4 26 78,8  78,8 81,8 

  6 18,2  18,2 1 00,0 

 Total 33 100,0  100,0  

 

 

 
 LI UJLII ñti\'E 

  fiLI6U CQ El C6IJt ?li£l   

Valid  1 3,0  3,0 3,0 

 3 2 6,1  6,1 9,1 

 4 23 69,7  69,7 78,8 

  7 21,2  21,2 1 00,0 

 Total 33 100,0  100,0  



 
 

 

 

 

 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS 

Nilai Sig > 0.05  Data terdistribusi normal 
 
 

 

 
2. UJI MULTIKOLINEARITAS  NILAI VIF < 10.00 

*Peneliti Tidak Melampirkan Uji Multikolineritas 



 
 

 

 

 
 

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 



 
 

 

 

 

 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 2.045 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. UJI F  F TABEL = 2.90 

 
 



 
 

 

 

 
 

3. UJI KOEFISIEN 

REGRESI X1, 

X2, X3  Y 
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Makassar, 15 Maret 2021 

Mutiarini Mubyl, M.Psi., Psikolog., CGA. 

Direktur Pengembangan dan Operasional NII, 



 
 

 

 

LAMPIRAN 
 

Catatan Hasil Pemeriksaan: 
 

1. Item – item yang diperiksa belum valid di variable X2 & X3, nilai r hitung < r 

tabel (0.344) 

2. Item – item yang diperiksa belum reliabel di variable X2, nilai reliabilitas < 0.50 

3. Hasil uji deskriptif item dan data responden sudah dicantumkan 

4. Hasil uji asumsi klasik sudah dicantumkan, dengan hasil berikut: 

a. Untuk uji multikolinearitas yang dilihat dari syarat nilai VIF (<10.00) dan 

nilai tolerance (>0.10), belum dicantumkan 

 

 
Silahkan ditunjukkan dan didiskusikan dengan pembimbing terkait beberapa hasil yang 

belum memenuhi syarat di atas, untuk kemudian disarankan/direkomendasikan oleh 

pembimbing dengan salah 1 pilihan berikut: 
 

☐  Mahasiswa merevisi data dan memenuhi syarat terlebih dahulu 
 

☐  melanjutkan dengan hasil yang sudah ada 
 

 

Silahkan mengabari lembaga kembali, terkait saran/rekomendasi pembimbing, untuk 

kemudian dibuatkan surat keterangan telah melakukan validasi/olah data di lembaga. 

Terlampir pula prosedur validasi lembaga, sebagai bahan acuan terbitnya surat keterangan 

validasi. Terima Kasih. 

  

 
Mahasisw
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Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

(lulus tahun 1997), melanjutkan pendidikan di  SMP 

Neg.1 Tinambung ( Lulus tahun 2000 ), melanjutkan 

pendidikan di SMA Neg 2 Majene ( lulus tahun 2003), 

kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi negeri 

tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Cokroaminoto Pinrang (lulus 2007), 

hingga akhirnya bisa melanjutkan kuliah di Pascasarjana STIE Nobel Makassar  Program 

Studi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Semangat yang tinggi walau cobaan silih 

berganti terus dihadapi , jangan ingat lelahnya dalam belajar, tetapi ingat buah manisnya yang 

bisa dipetik kelak ketika sukses, demi keuletan yang tinggi dalam mencari ilmu, ketekunan 

dalam belajar dan berusaha hingga akhirnya penulispun bisa menyelesaikan pengerjaan tugas 

akhirnya berupa Tesis. Semoga tesis ini bisa memberikan kontribusi yang positif pada dunia 

pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 

penyelesaian Tesis yang berjudul “ Pengaruh Kepemimpinan,  Lingkungan Kerja Dan 

Budaya Organisasi  Terhadap Etos Kerja Pegawai  MtsN 1 Polewali Mandar Kabupaten 

Polewali Mandar “. 
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