
 

 

ABSTRAK 

Acep Ishak (1158020004) : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 

Etika Kerja Terhadap Kinerja Guru (Studi Pada Pondok Pesantren Darussalam 

Tasikmalaya). 

Setiap Pondok Pesantren tentunya memiliki karakteristik masing-masing yang 

melambangkan perbedaan atau keunikannya tersendiri dengan Pondok Pesantren 

lainnya. Karakteristik tersebut dipengaruhi oleh seorang pemimpin dengan gaya 

kepemimpinannya tersendiri dan dari etika kerjanya. Jika guru-guru mengikuti aturan 

yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren dan akan memunculkan etika kerja guru yang 

baik dan akan mempengaruhi kinerja guru yang kemungkinan besar akan 

mempengaruhi kinerja lembaga dengan baik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional dan Etika Kerja terhadap Kinerja Guru baik secara parsial maupun 

secara simultan. Objek dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Darussalam 

Tasikmalaya. 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Probability Sampling dengan jenis 

simple random sampling dan penentuan jumlah sample menggunakan teknik slovin 

sehingga didapat jumlah sample sebanyak 90 responden. Teknik pengambilan data 

menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada para guru Pondok 

Pesantren Darussalam. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, 

analisis regresi linier berganda, dan uji korelasi. Sedangkan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini di uji menggunakan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi (r2). 

 Hasil penlitian ini menunjukan bahwa secara parsial Gaya Kepemimpinan 

Transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru, hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung  lebih besar dari ttabel (3,642 > 1,988) sehingga hipotesis 

pertama diterima. Secara parsial Etika kerja berpengarus positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Guru, hal ini dibuktikan dengan thitung lebih besar dari ttabel (7,166 > 

1,988) sehingga hipotesis kedua diterima. Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 

Etika Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru, hal ini 

dibuktikan dengan nilai fhitung lebih besar dari ftabel ( 35,715 > 3,10 ) sehingga 

hipotesis ketika diterima. Besaran kontribusi Gaya Kepemimpinan Transformasional 

dan Etika Kerja yang mempengaruhi Kinerja Guru dalam penelitian ini adalah 

sebesar 45,1% yang berarti 54,9% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak 

diteliti. 
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