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MOTTO  
 

 

Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka haruslah berilmu. Dan siapa 

yang menginginkan kebahagiaan akherat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa 

yang meninginkan kebahagiaan dunia dan akherat maka harus dengan ilmu (Al 

Hadist) 

 

Ia yang tahu, tetapi merasa bahwa ia tidak tahu adalah orang yang bijaksana. Ia 

yang tidak tahu dan merasa bahwa ia tahu adalah orang sakit ( Lao Tzu ) . 
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SARI 

Komsani. 2008. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Etos 
Kerja Widyaiswara Terhadap Kinerja Widyaiswara Di Balai Pendidikan 
dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Tesis. Program Studi Manajemen 
Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : 
(I). Prof. Dr. Hj. Retno Sriningsih Satmoko, Pembimbing (II). Prof. Dr. H. Ari 
Tri Soegito, S.H., M.M. 

 
Kata Kunci : Kepemimpinan Kepala Balai, etos kerja dan kinerja Widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 
 

Kepemimpinan merupakan hal yang urgen dalam suatu organisasi termasuk 
dalam suatu instansi seperti Balai Diklat Keagamaan Semarang. Widyaiswara yang 
merupakan pelaksanaan kediklatan memiliki konstribusi yang besar terhadap 
keberhasilan diklat serta kepuasan peserta diklat. Meski demikian etos dan kinerjanya 
dapat terpengaruh oleh keefektifan kepemimpinan Kepala Balai Diklat. Terkait hal itu, 
dalam penelitian ini ingin mengetahui kondisi kepemimpinan Kepala Balai diklat, serta 
besaran pengaruh antar variabel baik sendiri maupun bersama-sama yaitu kepemimpinan 
terhadap etos kerja, kepemimpinan terhadap kinerja, serta kepemimpinan dan etos kerja 
terhadap kinerja widyaiswara. 

Untuk memperoleh gambaran tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan 
kuantitatif dengan jenis penelitian expost facto dengan metode deskreptif asosiatif. 
Populasi dalam penelitian adalah seluruh Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan 
Semarang, dengan sampel sebanyak 36 orang. Penelitian selama 6 bulan sejak Pebruari 
hingga juli 2008 ini menggunakan instrumen utama berupa angket untuk memperoleh 
gambaran kinerja, etos kerja, dan kepemimpinan Kepala Balai Diklat. Untuk hal-hal lain 
menggunakan observasi sekaligus melakukan penyebaran angket. 

Hasil analisis secara deskriptif  menunjukkan  Kepemimpinan Kepala Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang  dengan rata-rata 61,1%, Pengaruh Etos 
kerja widyaiswara dengan rata-rata sebesar 55,6% dan terhadap Kinerja Widyaiswara 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang dengan rata-rata sebesar 44,4%.  

Hasil analisis regresi parsial menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang  berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kinerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang  
sebesar 34,5%, dan Etos kerja widyaiswara berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kinerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang (Y)  sebesar 
61,5%. Sedangkan persamaan regresi ganda Y^ = -24,320+ 0,303X1 + 1,065X2 dengan 
demikian didapatkan  Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 
Semarang  dan Etos kerja widyaiswara secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kinerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 
Semarang  sebesar 71,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau sebab-sebab 
lain diluar variabel penelitian..  
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ABSTRACT 
 
 
Komsani. 2008. The Influence of The Head’s Leaderships and Work Ethics toward 

The Instructor’s Performance in Education and Training Centre of 
Religious Affair in Semarang.  Thesis. Magister of Educational Management. 
Graduate Program of Semarang State University. First Advisor : Prof. DR. 
Retno Sriningsih Satmoko, Second Advisor: Prof. DR. Ari Tri Soegito, S.H., 
M.M. 

 
Keywords : leaderships of Head of Education and Training Centre, work ethics and 

instructors’ performance in Education and Training Centre of Religious 
Affair in Semarang.  

 
Leadership represents urgent matters in an organization of an institution like 

Education and Training Centre of Religious Affair in Semarang. Widyaiswara 
representing as trainers have big contribution to efficacy of the training processes and 
also satisfaction of the participants. Still their work ethics and performances can affect by 
effectiveness of leadership of Head of Education and Training Centre. Related to those 
situations, this research wish to know the condition of work ethics and performance of the 
instructors, condition of leadership of Head of Education and Training Centre, and also 
the range of influence among the variables, either by itself or together, that is leadership 
toward work ethics, leadership to performance, and also ethics and leadership to 
performance of the instructors. 

Therefore, this research is done to obtain the complete picture by quantitative 
approach with expos facto research type with descriptive approach method of associative. 
Population in research is all instructors of Education and Training Centre of Religious 
Affair Semarang, with sampel counted 36 people. Research was done 6 months since 
Februari untill July 2008 and used primary instrument in the form of questionnaire in 
order to get complete performance picture, work ethics and leadership of Head of 
Education and Training Centre. For other, the researcher uses observation at the same 
time spreading of questionnaires. 

The descriptive analysis shows that The Head’s Leaderships is often conducted 
with the average of 61,1%, Work Ethics toward The Instructor’s Performance in 
Education conducted with the average of 55,6%, and Training Centre of Religious Affair 
in Semarang is often conducted with the average of 44,4%. 

The partial regression analysis shows that The Head’s Leaderships positively and 
significantly affects the Training Centre of Religious Affair in Semarang at 34,5% and 
Work Ethics toward The Instructor’s Performance in Education to positively and 
significantly affects Training Centre of Religious Affair in Semarang  at 61,5%. The 
multiple regression equation of Y^ = -24,320+ 0,303X1 + 1,065X2, so it is found that the 
The Head’s Leaderships and the Work Ethics toward The Instructor’s Performance in 
Education  positively and significantly affect Training Centre of Religious Affair in 
Semarang to learn at 71,3% and the remaining is affected by other factors beyond the 
variabless under study. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

manajemen kepemerintahan. Berbagai tugas dan fungsi pelayanan kepada 

masyarakat diperankan oleh pegawai negeri sipil sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Setiap instansi, lembaga, atau departemen sebagai pelaksana 

teknis dan administrasi terdapat personalianya yang berstatus aparatur. Meskipun 

demikian, belum semua tugas dan perannya dilaksanakan secara optimal. Ada gap 

antara kemampuan yang harus dikuasai dengan jabatan atau tugas yang harus 

diperankan. Di sisi lain, tuntutan terhadap pelayanan masyarakat yang profesional, 

efektif, dan efisien merupakan suatu keharusan. Pegawai negeri sipil harus 

memberikan layanan yang prima, berbasis kinerja dan profesional menuju 

aparatur yang berwibawa. Paradigma lama tentang pegawai negeri sipil yang 

bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan kurang memperhatikan 

kemampuan harus mulai ditinggalkan sehingga aparatur-aparatur pemerintahan 

sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat memiliki profesionalitas. 

(Darmaji:2001). 

Berbagai layanan terhadap masyarakat termasuk bidang keagamaan dari 

waktu ke waktu memerlukan peningkatan. Dinamika perkembangan masyarakat 

dalam berbagai sektor kehidupan dirasakan semakin cepat dan menyisakan 

berbagai persoalan yang kompleks. Berbagai perubahan dan permasalahan yang 
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mengiringinya menunjukkan peta kebutuhan dan tuntutan yang tidak sederhana 

terhadap peningkatan mutu pelayanan di bidang agama. Untuk membentuk sosok 

pegawai negeri sisipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 

diperlukan diklat yang mengarah pada peningkatan sikap dan semangat 

pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan 

tanah air. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, kepemimpinan dan 

peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas tersebut 

dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab. (Sambutan Menteri 

Agama RI: 2007) 

Dalam buku "Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Departemen Agama" dikemukakan, pendidikan dan pelatihan (untuk 

selanjutnya disebut “diklat”) merupakan penyelenggaraan proses belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan 

Departemen Agama. Diklat dilaksanakan sekurang-kurangnya 40 jam pelajaran, 

dengan durasi tiap jam pelajaran 45 menit. Diklat tersebut harus melakukan 

perubahan paradgma baru penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi. Hal 

tersebut memerlukan banyak persyaratan termasuk tersedianya widyaisara yang 

memiliki kompetensi profesional di bidangnya.  

Dari berbagai kajian maupun kenyataan riil menunjukkan adanya korelasi 

yang tinggi antara kualitas diklat dengan kompetensi widyaiswara. Hal ini 

menunjukkan bahwa widyaiswara harus ditempatkan pada posisi sentral atau 

merupakan core-business penyelenggaraan diklat. (Sambutan Menteri Agama: 

2007) 
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Widyaiswara merupakan salah satu komponen diklat yang sangat penting. 

Hal ini terkait dari peran yang sangat sentral dalam operasionalisasi diklat. 

Widyaiswara adalah unsur penentu keberihasilan diklat. Proses diklat akan 

berjalan baik jika widyaiswara memiliki kemampuan yang mumpuni. Selain itu 

juga didukung fasilitas yang memadai, menjadikan proses transfer dan 

transformasi dalam proses belajar mengajar akan berjalan efektif. (Deputi Bidang 

Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Aparatur Negara). 

Kondisi di atas memberikan gambaran faktual bahwa diklat sebagai salah 

satu wujud peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai negeri sipil hanya dapat 

mencapai tujuan apabila terdapat widyaiswara. Tentunya yang memiliki 

kualifikasi expert dalam transfer of knowledge dan transfer of skill. Di sisi lain, 

secara yuridis formal, widyaiswara merupakan satu-satunya personal yang 

mendapat tugas dan kewenangan dalam mendidik, mengajar dan melatih aparatur 

negara, yang dalam hal ini adalah para pegawai negeri sipil. Pada lembaga 

kediklatan pemerintah serta melaksanakan kegiatan pengembangan 

profesi.(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

66/M.PAN/6/2006). 

Lembaga diklat tempat bertugas atau proses diklat akan berhasil serta 

berkualitas bergantung pada widyaiswaranya. Maka, sebagai pejabat fungsional, 

widyaiswara melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan ketarampilan tertentu 

serta bersifat mandiri dan profesional. Sifat tersebut mendudukkan widyaiswara 

sebagai ujung tombak pelaksanaan diklat.  
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Di samping itu, widyaiswara merupakan salah satu penentu keberhasilan 

program diklat dan memiliki peran strategis dalam peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur atau Pegawai Negeri Sipil. 

Widyaiswara juga sebagai pemikir dan merupakan agen tranformasi 

pembelajaran. (ppptk_medan @yahoo.com.08-08-2008).  

Meskipun demikian, peran, tugas, dan fungsi widyaiswara tidak akan 

mencapai tingkat yang optimal apabila komponen dalam kediklatan yang lain 

tidak atau kurang memberikan kondusifitas dalam bekerja, termasuk di dalamnya 

kepemimpinan. Organisasi termasuk lembaga diklat seperti Balai Diklat 

Keagamaan bukan hanya merupakan kumpulan. Di dalamnya  selain ada kegiatan, 

tujuan, sarana prasarana, juga ada personalia atau sumber daya manusia (SDM). 

Organisasi tersebut memiliki aktivitas, usaha, atau kegiatan baik rutin atau 

insidental dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini “prinsip yang menjadi dasar 

organisasi adalah: dapat bertahan hidup (survive) dan dapat berkembang 

(develop)” (Dydiet Hardjito, 2001:63). Kondisi tersebut  akan dapat berlangsung 

sesuai dengan harapan dan efektif dalam mencapai tujuan apabila ada yang 

memimpin dalam  organisasi tersebut. “Pemimpin menjadi hal yang mutlak 

diperlukan agar aktivitas, personal, dan tujuan yang hendaknya dicapai dapat 

berlangsung secara teratur dan terkendali. Setiap pemimpin mempunyai kewajiban 

untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan 

para pegawai atau karyawan di bawahnya.” (Pandji Anoraga: 2003). 

Pemimpin membutuhkan staf atau bawahan yang merupakan pelaksana 

operasional.  “Semua dilaksanakan secara langsung atau diselesaikan oleh staf 
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atau bawahan” (Barry Z. Posner dalam Frances Hesselbein, editor: 2000). Oleh 

karena itu,  “para pekerja bukan hanya masalah tenaga. Ia juga merupakan aset 

yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang benar” (Dale 

Timpe: 1999). 

“Pemimpin akan efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
memimpin suatu organisasinya apabila memiliki sifat yang baik. “Sifat 
tersebut mencakup kejujuran, berpengetahuan, berani, mampu mengambil 
keputusan, dapat dipercaya, berinisiatif, bijaksana, tegas, adil, bisa menjadi 
teladan, ulet, loyalitas, tidak mementingkan diri sendiri,  simpatik, dan 
rendah hati” (Handayaningrat, 1995:96). Dengan memiliki sifat 
kepemimpinan yang baik tersebut, pemimpin akan memiliki kewibawaan di 
hadapan stafnya. “Kewibawaan tersebut akan terpancar dari dalam diri 
karena kepandaian, kearifan dan kebijaksanaan, kelakuan yang layak 
dicontoh, maupun kepribadian lain” (Nitisemito: 1999).  
 
Namun demikian, realitas yang ada dapat saja terjadi dalam suatu organisasi 

ketika terjadi komunikasi antara pemimpin dengan staf, tingkat kekuasaan yang 

dimiliki seorang pemimpin menimbulkan berbagai implikasi. Antara 

kepemimpinan dan situasi kepribadian seseorang cenderung sulit dipisahkan. 

“Seorang pemimpin yang pemarah, pendendam, emosional, keras kepala dalam 

kepemimpinannya juga akan terbawa. Cara-cara dalam mengatasi masalah, 

memberikan instruksi, menyampaikan persetujuan atau ketidaksetujuan dapat 

dipengaruhi sifat dan kebiasaan di atas” (Syamwill:1999). “Seorang pemimpin 

yang efektif adalah seseorang yang memiliki kemampuan tersebut 

(mempengaruhi)” (Pandji Anoraga: 2003). Cara memimpin  yang dipandang baik  

cenderung menimbulkan kesan yang baik. Sebaliknya, kepemimpinan yang tidak  

baik menimbulkan kesan tidak baik pula. Apalagi bila menyimak dalam 

memimpin pun muncul berbagai gaya. Terkait hal tersebut, gaya dalam 

memimpin muncul karena hubungan yang kompleks antara: (1) si pemimpin;    



6 

 

(2) pihak yang dipimpin; (3) organisasi yang bersangkutan; dan (4) nilai sosial, 

kondisi ekonomi dan politik (situasi-situasi lainnya)”, (Terry, 1977:113). Oleh 

karena itu, maka pengaruhnya tidak hanya pada personal (manusianya), namun 

juga pada situasi organisasi atau unit kerja. Kondisi kepemimpinan di atas 

mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan terhadap kondisi kinerja staf, 

bawahan, atau pegawai termasuk widyaiswara.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa widyaiswara yang melaksanakan 

kegiatan pengembangan profesi berupa pembuatan karya tulis ilmiah hanya 7,4% 

dalam satu tahun. Begitu pula tingkat disiplin widyaiswara hanya menunjukkan 

rata-rata 14,2% tingkat kehadirannya dalam satu tahun. Begitu pula yang naik 

pangkat melebihi ketentuan waktu (lebih dari 4 tahun) dan yang diberhentikan 

sementara dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit dalam 

waktu yang ditentukan sebanyak 18 orang selama 2005-2006. (Nugroho In 

Saputro:2006).  

Kelanjutan dari penelitian di atas menunjukkan bahwa ada korelasi 

kepemimpinan dengan kinerja widyaiswara. Variabel perilaku kepemimpinan 

berpengaruh sebesar 8% terhadap kinerja. Untuk pengalaman kerja hanya 4,4%, 

sedangkan lingkungan kerja 10,5%. Untuk motivasi berprestasi pengaruhnya 

terhadap kinerja sebesar 40,1%. Antara kondisi lingkungan dan kpemimpinan 

tentu memiliki korelasi juga, termasuk di dalamnya jika dikaji lebih lanjut 

motivasi berprestasi yang berpengaruh terhadap kinerja sangat tinggi di atas 

karena kondisi lingkungan yang bermuara pada kepemimpinan. (Nugroho In 

Saputro:2006). 
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Kondisi tersebut dapat saja terjadi di Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang. Berbagai persoalan yang berkenaan dengan 

kewidyaiswaraan muncul. sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara No.1 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan 

Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Secara ringkas dinyatakan bahwa 

widyaiswara dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan jenjang diklat dan 

jenjang kepangkatannya. Hal ini terlihat dalam tabel seperti berikut: 

 

             (Disadur dan dilengkapi seperlunya dari Peraturan Kepala LAN No.1 tahun 2006) 

Kegiatan widyaiswara dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan 

ketentuan tersebut. Pendidikan dan pelatihan baru dilaksanakan pada tingkat 

dasar, sedangkan untuk tingkat lanjut hingga tinggi belum dilaksanakan. Padahal 

widyaiswara yang berhak mengajar diklat pada tingkat dasar tersebut hanya yang 

jenjang kepangkatannya setara atau satu tingkat di atasnya, yaitu widyaiswara 

pertama dan muda dengan golongan kepangkatan III/a dan III/b, yang jumahnya 

hanya 4 orang. Selebihnya widyaiswara  bergolongan III/c hingga IV/e berjumlah 

32 orang. Mereka seharusnya mengajar diklat pada tingkat  lanjut dan  menengah 

(untuk di Balai Pendidikan dan Pelatihan Semarang) atau tingkat tinggi (untuk di 

No.  Jenjang Jabatan 
Widyaiswara 

golongan Jenjang Diklat untuk tugas Unit Pelaksana 

1 

2. 

3. 

4. 

Widyaiswara pertama 
 
Widyaiswara Muda 
 
Widyaiswara Madya 
 
Widyaiswara Utama 

III/a-III/b 
 
III/c-III/d 
 
IV/a-IV/c 
 
IV/d-IV/e 

Diklat tingkat dasar 
 
Diklat tingkat lanjut 
 
Diklat tingkat Menengah 
 
Diklat tingkat Tinggi 
 
 

Balai Diklat 

Balai Diklat 

Balai Diklat 

Pusdiklat 
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Pusdiklat Jakarta). Namun hal tersebut belum dilaksanakan. Sehingga hasil 

melaksanakan tugas tidak dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengajuan 

angka kredit kenaikan pangkat/golongan.  

Dalam pembagian tugas jam pembelajaran menunjukkan adanya 

kesenjangan antara widyaiswara satu dengan yang lain. Ada widyaiswara yang 

memperoleh tugas terus-menerus, jumlah jam mengajarnya cukup banyak, namun 

ada yang sama sekali tidak mendapatkan tugas dalam pendidikan pengajaran dan 

pelatihan (dikjartih). Begitu pula ketika pengiriman peserta untuk suatu kegiatan 

di luar Balai Diklat, penunjukannya tidak sesuai dengan keinginan widyaiswara. 

Keputusan pimpinan dalam berbagai hal di atas bukan berdasarkan pada 

spesialisasi,  kompetensi, kedisiplinan, atau penilaian dari peserta diklat namun 

tanpa memiliki kepastian. Sementara, pimpinan belum memberikan solusi 

terhadap persoalan tersebut bahkan ada kesan mendiamkan (Hasil wawancara 

dengan widyaiswara). 

Hal tersebut memungkinkan timbulnya persepsi yang negatif dari para 

widyaiswara. Widyaiswara merasa bahwa eksistensinya kurang mendapat 

perhatian yang layak. Bahkan hal tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan 

bahwa. "Kekuatan lembaga kediklatan sebenarnya ada di Widyaiswara. Bahkan 

secara sederhana dinyatakan bahwa, “andaikata semua dihilangkan dalam suatu 

kediklatan, maka yang harus ada adalah peserta dan widyaiswara.” (Sambutan 

Kepala Badan dalam pembukaan Lokakarya Penyusunan Kurikulum dan Silabus 

Diklat Tingkat Tinggi, Tingkat Mahir dan Utama”, 2008).  
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Dengan kata lain, widyaiswara merupakan tulang punggung lembaga diklat. 

Pemberdayaan, pembinaan, penempatan posisi yang sesuai, atau penugasan-

penugasan yang melalui mekanisme dan prosedur jelas akan menjadi tenaga 

penggerak berlangsungnya kediklatan yang berkualitas. Sebaliknya, apabila tidak 

memperoleh porsi dan kewenangan yang sesuai dapat menjadi problem 

berkepanjangan, atau paling tidak etos dan kinerjanya melemah. 

Apalagi bila menyimak  tentang tugas pokok dan fungsi widyaiswara sesuai 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : 66 tahun 2005 tentang jabatan 

fungsional widyaiswara ada 23 jenis tugas. Dari sekian tugas yang harus 

dilaksanakan tersebut ternyata  ada beberapa tugas yang hingga kini belum  

diberikan kepada widyaiswara seperti: (1) melakukan analisis kebutuhan diklat; 

(2) melakukan pengamatan proses diklat; (3) penanggung jawab pengelola 

program diklat; (4) anggota pengelola program diklat; (5) memberikan konsultasi 

penyelenggaraan diklat; (6) mengawasi dan memeriksa jawaban ujian diklat. 

Keenam tugas tersebut bila dilaksanakan dapat menjadi bahan penilaian kinerja 

para widyaiswara, termasuk dalam perolehan angka kredit kenaikan pangkat dan 

golongan. Begitu pula tentang penilaian kinerja yang dilakukan peserta diklat 

(khususnya tentang proses diklat). Hal yang sangat urgen dalam penilaian kinerja pun 

belum memperoleh perhatian pimpinan Balai Diklat Keagamaan Semarang.  

Persoalan tersebut di atas hingga kini belum ada titik temu. Kebijakan Kepala Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang pun belum menyentuh persoalan 

tersebut. Dengan kata lain, dapat saja muncul berbagai persepsi terkait kepemimpinan 
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seperti dikemukakan sebelumnya. Jeda waktu pun memungkinkan terjadi perubahan-

perubahan. Sehingga bukan kepemimpinan yang baik dan efektif dalam menyikapi 

persoalan-persoalan tersebut, namun sebaliknya etos kerja widyiswara dapat 

melemah sehingga etos kerja maupun kinerja dapat menjadi rendah. Dampaknya 

dalam melaksanakan diklat tidak profesional dan  peserta diklat tidak puas.  

Kondisi kepemimpinan, etos kerja maupun kinerja saling mempengaruhi. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wllton dalam Naffiudin (2004) bahwa yang 

mempengaruhi kinerja seseorang diantaranya: (1) kompensasi yang memadai dan 

wajar, (2) kinerja yang aman dan sehat; (3) kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan (4) kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, (5) kesempatan 

untuk pertumbuhan berkelanjutan dan ketenteraman (6) rasa ikut memiliki (7) 

hak-hak karyawan (8) relevansi sosial dari kehidupan keja. 

Dengan begitu memungkinkan persoalan-persoalan di atas masuk diantara 

beberapa hal yang menjadi pengaruh terhadap kinerja. Peluang yang 

menyebabkannya adalah kondisi kepemimpinan menimbulkan kondisi kerja yang 

tidak aman dan tidak sehat, lemahnya kesempatan mengembangkan kemampuan 

karena perbedaan orientasi, terkuranginya hak-hak kerja widyaiswara atau lemahnya 

relevansi sosial dari kehidupan kerja di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.  

Padahal Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang sebagai 

lembaga yang betugas dalam penyiapan dan peningkatan kinerja pegawai 

Departemen Agama harus memberikan cerminan situasi kerja atau situasi 

organisasi yang kondusif dengan kepemimpinan yang diterapkan secara efektif. 

Ini sejalan dengan pernyataan bahwa: 
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Pelayanan yang baik bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) 
harus bertolak dari azas-azasnya seperti: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; 
(3) kondisional; (4) kesamaan hak; dan (5) keseimbangan hak dan 
kewajibannya.  Sedangkan yang dapat memuaskan harus sesuai dengan 
prinsipnya yaitu: (1) kesederhanaan; (2) kepastian waktu; (3)  akurasi; (4) 
keamanan; (5) tanggungjawab; (6) kelengkapan sarana prasarana; (7) 
kemudahan akses; (8) kedisiplinan; (9) kenyamanan (Ratminto dan 
Winarsih: 1996).  
 
 Maka apabila pimpinan memperlihatkan adanya antusiasme terhadap 

persoalan di atas tentu akan ada pengaruhnya. Menggerakkan, mengajak, memberi 

tugas, hingga mengatasi permasalahan widyaiswara seperti tersebut di atas 

menimbulkan dampak pada bawahan (khususnya widyaiswara).  

Dijelaskan lebih lanjut bahwa: 

Bawahan akan ambil bagian dalam suatu usaha untuk mencapai suatu 
tujuan. Cara menampilkan diri pimpinan merupakan faktor penting dalam 
menentukan moral tim. Usahakan bersikap positif karena orang (bawahan) 
lebih suka diurus oleh pimpinan yang optimis, tidak suka mengeluh, tidak 
menyalahkan orang lain jika terjadi kesalahan dan hindarkan meramal suatu 
hal yang buruk (Peter Stemp: 2003) karena implikasi selanjutnya juga pada 
kondisi kinerja bawahan, staf, atau pegawai termasuk di dalamnya 
widyaiswara. 
 
Kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi organisasi (Ismail Mohamad, 2000) sangat bervariasi. 

Kondisi tersebut sangat bergantung dari sumber daya manusia (SDM), sarana dan 

prasarana, termasuk lingkungan. Kepemimpinan sebagai bagian dari lingkungan 

kerja memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja..  

Bila disimpulkan, kondisi kinerja itu sendiri tidak lepas dari kondisi 

personality. Produktivitas, kedisiplinan, kualitas yang rendah hingga penggunaan 

waktu yang melebihi standar merupakan salah satu dampak yang muncul ketika 
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staf atau bawahan memiliki persepsi yang negatif terhadap kepemimpinan 

atasannya (pemimpinnya). Hal tersebut menciptakan jarak antara pimpinan 

dengan bawahan atau stafnya. Dampaknya ada yang rendah motivasi berprestasi, 

bekerja tanpa target (kuantitas dan kualitas), asal telah melaksanakan kewajiban. 

Pada akhirnya, kinerja personal pada level performance yang rendah pula. 

Sebaliknya, kepemimpinan yang baik seperti gaya kepempinan memajukan atau 

pelindung, memberikan solusi, adil, bijaksana, dan lainnya dapat menciptakan 

suasana kerja nyaman. Para bawahan pegawai atau staf termasuk widyaiswara  

memiliki gairah kerja yang cukup tinggi pula. Ada inovasi dalam kerja, ada 

keterbukaan yang terkendali, dan tidak kalah penting eksistensinya diakui. Hal 

tersebut jelas dapat meningkatkan etos kerja, motivasi kerja atau  semangat kerja 

dan semangat berprestasi, sehingga menjadikan kinerjanya meningkat sesuai 

dengan situasi unit kerjanya.  

Hasil penelitian Masfifah (Tesis:2006) menunjukkan kepuasan peserta diklat 

terhadap kinerja widyaiswara. Namun ketika berbagai persoalan muncul 

memungkinkan ada pengaruh terhadap widyaiswara, khususnya terhadap etos dan 

kinerjanya.  

Maka, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang konkrit 

tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang (berkenaan mengupayakan kondisi kerja yang aman dan 

sehat, memberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, pertumbuhan 

berlanjut dan ketenteraman, rasa ikut memiliki, terpenuhinya hak-hak karyawan, 

ruang kehidupan kerja yang kondusif) terhadap Kinerja widyaiswara dan Etos 

kerja para widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang.  
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1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat diidentifikasikan masalahnya 

sebagai berikut: 

1.2.1 Kepemimpinan dalam suatu organisasi (berkenaan dengan  pengupayaan 

kondisi kerja yang aman dan sehat, memberi kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan, pertumbuhan berlanjut dan ketenteraman, 

rasa ikut memiliki, terpenuhinya hak-hak karyawan, ruang kehidupan kerja 

yang kondusif atau yang lain) belum dilaksanakan dengan baik oleh  

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang; 

1.2.2  Masalah etos kerja ada kecenderungan melemah dengan indikasi kurang 

dalam usahanya, kurang menghargai waktu untuk dimanfaatkan 

hubungannya dengan tugas,  tingkat produktivitasnya rendah, kurang ada 

motivasi untuk berprestasi bagi widyaiswara. 

1.2.3 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1 tahun 2006 

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka 

kreditnya memuncul persoalan yang cukup rumit bagi widyaiswara  namun 

belum ada solusi dari pihak pimpinan Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang sehingga melemahkan etos kerja dan kinerja 

widyaiswara. 

1.2.4  Pimpinan hingga saat ini belum mengambil keputusan untuk melaksanakan 

Pendidikan dan pelatihan (diklat) tingkat lanjut dan seterusnya sehingga 

para widyaiswara yang jabatannya sudah madya hingga utama dalam 

melaksanakan tugas tidak memperoleh penilaian angka kredit dalam 

pengajuan kenaikan pangkat. Hal ini berdampak pada lemahnya etos kerja 

dan kinerja widyaiswara; 
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1.2.5   Penugasan terhadap para widyaiswara dalam pendidikan, pembelajaran, 

dan melatih (dikjartih) maupun tugas lain tidak memiliki dasar yang pasti 

sehingga memunculkan keresahan pada widyaiswara yang muaranya pada 

etos dan kinerjanya; 

1.2.6 Penilaian peserta terhadap widyaiswara belum dijadikan sebagai acuan 

dalam penilaian kinerja sehingga widyaiswara yang baik atau tidak sama-

sama memperoleh tugas yang seimbang. Pembinaan pun juga jarang 

dilakukan termasuk yang memperoleh penilaian kurang; 

1.2.7 Kepemimpinan dan etos kerja mempengaruhi kinerja karena ketiganya 

merupakan mata rantai yang saling berkaitan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah dalam penelitian maupun dalam pembahasannya, 

permasalahan yang ada selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan  

Keagamaan Semarang terhadap kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang? 

1.3.2  Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan  

Keagamaan Semarang terhadap Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang? 

1.3.3  Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagaman Semarang dan Etos kerja widyaiswara terhadap kineraja 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah:  

1.4.1 Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kepemimpinan kepala Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang khususnya yang 

berkenaan kedisiplinan, produktifitas, profesionalisme dalam bertugas; 

1.4.2 Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Etos kerja widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

1.4.3 Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang dan Etos kerja widyaiswara 

terhadap Kinerja widyaiswara, berkenaan dengan mengupayakan kondisi 

kerja yang aman dan sehat, memberi kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan, pertumbuhan berlanjut dan ketenteraman, rasa ikut memiliki, 

terpenuhinya hak-hak karyawan, ruang kehidupan kerja yang kondusif bagi 

widyaiswara 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 

1.5.1  Kegunaan Teoritis 

1.5.1.1 Agar hasil penelitian berkenaan dengan pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja dan etos kerja widyaiswara menghasilkan konsep sesuai 

fakta yang diperolehnya. 

1.5.1.2 Agar hasil penelitian memperoleh gambaran yang konkrit sebagai 

pembukti atas teori yang telah ada sebelumnya. 
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1.5.2 Kegunaan Praktis  

1.5.2.1 Agar hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

pimpinan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang agar 

kiranya dalam masalah kepemimpinan di Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang dapat menjadi motivator dalam peningkaan 

kinerja para widyaiswara; 

1.5.2.2 Agar hasil-hasil penelitian ini  dapat menjadi bahan masukan bagi para 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

tentang pengaruh persepsi pada pimpinannya terhadap kinerja 

widyaiswara sehingga menumbuhkembangkan persepsi yang positif agar 

menimbulkan peningkatan kinerja; 

1.5.2.3 Agar hasil-hasil penelitian ini  dapat dijadikan sebagai bahan referensi di 

perpustakaan-perpustakaan terutama di Perpustakaan Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan. 

Diantara penelitian tersebut adalah: 

2.1.1 Pengaruh Perilaku Kepemimpinan, Pengalaman Kerja, Lingkungan Kerja, 

dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Widyaiswara (Tesis:2006) Semarang 

Nugroho In Saputra, Penelitian ini menggambarkan adanya pengaruh perilaku 

seorang pemimpin dalam memimpin terhadap kinerja widyaiswara sebesar 8%, 

pengalaman kerja 4%, lingkungan kerja 10,5%, dan motivasi berprestasi  terhadap 

kinerja 40,1%. 

2.1.2 Pengaruh Kepemimpinan dan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja 

Guru di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kudus. Darminto, UMS 

(Tesis:2001). Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang positif 

antara pola kepemimpinan dengan kinerja guru (58,51%), supervisi dengan 

kinerja guru (48,73%), dan gaya kepemimpinan dan supervisi kepala sekolah 

terhadap kinerja guru (44,39%), maka tingkat pengaruhnya cukup signifikan. Ini 

menandakan bahwa kepemimpinan tersebut memiliki nilai yang tinggi terhadap 

variabel berikutnya. Hal itu semua dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

penelitian ini, khususnya tentang kepemimpinan. 

2.1.3 Kompetensi Manajerial Pimpinan dalam Peningkatan Kualitas serta 

Menyelesaikan Problem-Problem Pegawai dalam Melaksanakan Tugas. M. Arifin. 

UMS,  (Tesis:2005). Salah satu hal yang ada relevansinya dengan penelitian ini 
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adalah pimpinan yang memiliki kompetensi manajerial (kompetensi ”mengelola”) 

bawahan (pegawai) baik peningkatan kualitas maupun penyelesaian problem-

problem yang dihadapi dalam melaksanakan tugas ditandai adanya program-

program dalam peningkatan kualitas yang dilaksanakan di tempat kerja atau 

bekerjasama dengan pihak lain serta melaksanakan supervisi yang menekankan 

membantu menyelesaikan problem secara edukatif dilaksanakan  pereodik. Dua hal 

tersebut dilaksanakan konsisten dan simpatik dalam rangka mencapai tujuan 

lembaganya. Sementara yang tidak memiliki kompetensi seperti di atas, ditandai 

tidak adanya program peningkatan kualitas serta supervisi dilakukan dalam rangka 

mencari kesalahan pegawai. Maka, kondisi kerja keduanya sangat berbeda. Yang 

pertama dapat meningkatkan etos kerja dan motivasi berprestasi sedangkan yang 

kedua melemahkan etos kerja dan rendah motivasi berprestasi. Ini berarti 

kepemimpinan mempengaruhi terhadap etos kerja maupun motivasi. Tentu ada 

relevansi dengan penelitian ini yang juga berkenaan dengan kepemimpinan. 

2.1.4. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah  dan Motivasi berprestasi 

terhadap Kedisiplinan guru sekolah dasar di Kecamatan Sleman. Bambang Joko 

Gembira, UMY (Tesis:UMY, 2002). Gaya kepemimpinan memiliki kontribusi yang 

signifikan terhadap kedisiplinan guru sebesar 21%, Motivasi terhadap kedisiplinan 

sebesar 28%, dan secara bersama-sama sebesar 42%. Dalam penelitian ini juga 

berkenaan dengan kepemimpinan, meskipun kaitannya dengan disiplin dan 

motivasi. Variabel kepemimpinan (khususnya gaya kepemimpinan) sendiri atau 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel lainnya. Variabel dependen 

tentang kepemimpinan tersebut juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. 
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2.1.5. Pengaruh pelayanan diklat dan Kualitas pembelajaran widyaiswara 

terhadap kepuasan peserta diklat Prajab Golongan III Departemen Agama di Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Masfifah : UNNES 

(Tesis:2006). Dalam tesis tersebut penekanannya pada kondisi pelayanan 

(merupakan bagian dari hasil etos kerja dan kinerja penyelenggara) dan 

pengaruhnya terhadap variabel lain. Dalam hal ini diperoleh gambaran bahwa 

pelayanan diklat dan kualitas pembelajaran secara bersama-sama berkontribusi 

(61,9%) terhadap kepuasan peserta diklat. Dengan kata lain, pelayanan diklat dan 

kualitas pembelajaran merupakan hasil dari etos kerja dan kinerja memiliki andil 

besar, lebih dari 50% berkontribusi terhadap kepuasan peserta diklat. 

Penelitian pada poin (10, (2), (3), dan (4) terkait masalah pengaruh 

kepemimpinan. Ada yang berkenaan dengan supervisi dan kinerja serta motivasi 

dan disiplin. Ketigaanya memberikan suatu pemahaman bahwa permasalahan 

kepemimpinan dengan berbagai kondisinya dapat memberikan dampak terhadap 

variabel lain yang mengikutinya. Hal ini dapat dijadikan referensi awal tentang 

asumsi-asumsi terhadap kepemimpinan atau data empiris sehingga dalam 

penelitian yang dilakukan berkenaan masalah kepemimpinan menjadi 

terbantu.Meskipun tentang kepemimpinan, ketiganya di lembaga pendidikan 

(sekolah) jika dalam penelitian ini terbukti tentu akan menjadi pembanding atau 

pelengkap kajian tentang kepemimpinan. 

 Begitu pula penelitian pada poin (5) tentang widyaiswara serta pendidikan 

dan pelatihan (diklat) juga memberikan kontribusi dalam penelitian ini, utamanya 

berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat dipengaruhi oleh 
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kondisi widyaiswara (utamanya kualitas pembelajaran). Artinya kinerja 

widyaiswara baik, ditandai proses pembelajaran dalam diklat memuaskan. Namun 

demkian, melihat fenomena yang ada dengan berbagai persoalan, tentu 

kepemimpinan berperan. Di sisi lain, etos kerja ataupun kinerja cenderung akan 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga selain menjadi inspirasi  

penelitian ini dapat menjadi pembandingnya.  

Untuk penelitian poin (1) sangat relevan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakan. Relevansinya adalah variabel kepemimpinan dan variabel kinerja 

widyaiswara. Perbedaannya adalah penelitian poin (1) berkenaan dengan 

widyaiswara di Lembaga diklat provinsi yang menyoroti pada Badan diklat 

Departemen Kehutanan, dengan latar belakang upaya yang sedang dilakukan 

Dephut tentang penataan masalah kehutanan sehingga membutuhkan kinerja 

pegawai yang handal. widyaiswara sebagai motivaror dan dinamisator sekaligus 

fasilitator diharapkan memiliki kinerja yang tinggi untuk menunjang hal tersebut. 

Untuk penelitian ini berlatar belakang persoalan yang muncul di Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan berkenaan dengan sikap pimpinan yang kurang 

responsif terhadap persoalan yang muncul seperti keresahan akibat keluarnya 

keputusan Menpan tentang jenjang diklat, tugas-tugas widyaiswara yang masih 

diperankan oleh staf, pemberian tugas yang tidak jelas dasarnya,  serta tidak 

adanya pengaruh penilaian peserta diklat terhadap widyaiswara. 

Dengan memperhatikan empat hasil penelitian yang dipandang relevan 

tersebut penelitian ini berupaya untuk menemukan fenomena lain di sela-sela 

penelitian yang sudah ada. Kepemimpinan yang telah diteliti di atas lebih banyak 
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berkenaan dengan lembaga pendidikan (sekolah) sedangkan kinerjanya adalah 

guru. Sedangkan etos kerja  belum ada. Tentang widyaiswara yang diteliti 

berkenaan kualitas pembelajarannya serta kinerjanya. Pada penelitian ini juga 

berkenaan dengan kepemimpinan namun di lembaga kediklatan sehingga tentang 

kinerja terfokus pada  widyaiswara yang memiliki ukuran berbeda dengan guru 

atau pegawai lainnya termasuk juga tentang etos kerjanya.  

Bertolak dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa keseluruhan hasil 

penelitian di atas memiliki relevansi dalam penelitian yang akan dilakukan, 

utamanya berkenaan dengan topik kepemimpinan, kinerja, widyaiawara, dan 

lembaga pendidikan dan pelatihan (Balai Pendidikan dan pelatihan). 

2.2 Kinerja Widyaiswara Departemen Agama 

2.2.1  Pengertian Kinerja  widyaiswara  

2.2.1.1 Keputusan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 dan Nomor 17 tahun 2005 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Funsional Widyaiswara dan Angka 

Kreditnya yang menyatakan ”Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, 

tanggungjawab wewenang untuk mendidik dan atau melatih PNS pada lembaga 

pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pemerintah”. Sedangkan kinerja memiliki 

pengertian yang beragam meskipun  secara esensial memiliki kesamaan. Kinerja 

sendiri merupakan pengalihbahasaan dari performance. 

 Bernardin dan Rusel dalam Ruky (2000:15) ”menjelaskan bahwa 

performance is defined as the record of out comes produced on specified in time 
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pereode (kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu)”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1986:147-151) ”dikemukakan bahwa 

kinerja merupakan apa yang telah dicapai, prestasi kerja yang terlihat atau 

kemampuan kerja.” Menurut Mohamad (2000:7) ”kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.” 

Sedangkan Siagian (2002:73) menjelaskan ”bahwa kinerja adalah norma-norma 

yang bersifat mengikat, ditetapkan secara eksplisit serta praktek-praktek yang 

diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan 

diterapkan dalam kehidupan kekaryaan.”  

Anwar Prabu M. (2000:66), mengemukakan ”kinerja adalah kerja secara 

kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”.  

Dessler (1992:513) mengemukakan ”pengertian kinerja sama dengan 

prestasi kerja, ialah perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan 

standar kerja yang ditetapkan.” Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada 

hasil kerja yang telah dicapainya. Pengertian tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh 

Dessler, kinerja sebagai pendidikan, inisiatif, dan pengalaman kerja 

mencerminkan keterampilan kerja karyawan.” 

Pada sisi lain seorang ilmuwan berpendapat, kinerja adalah suatu konsep 
yang bersifat universal yang merupakan efektifitas operasional suatu 
organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan standar dan kriteria 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya 
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dijalankan oleh manusia, maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku 
manusia dalam memainkan peran yang mereka lakukan di dalam suatu 
organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar 
membuahkan tindakan dan hasil yang dianjurkan (Winardi, 1994:44). 
 

Kinerja secara rinci diartikan prestasi kerja yang telah dicapai. Prestasi 

adalah hasil akhir dan suatu aktifitas seseorang. Hasil ini terpenuhi seandainya 

prestasi dapat tercapai maksimal oleh sesorang. Pencapaian hasil ini juga sebagai 

bentuk perbandingan hasil sesorang dengan standar kerja yang telah ditetapkan. 

Kalau hasil kerja yang dilakukan sesuai standar kerja atau melebihi standar, 

dikatakan mencapai standar kerja yang baik. Kinerja ini bisa disebut hasil 

seseorang karena mempunyai kemampuan untuk melakukannya secara moral. 

Berhubungan dengan prestasi atau kinerja yang dicapai maka ada unsur 

penilaian. Penilaian dilakukan untuk melihat hasil dari suatu kerja. Roger Bellows 

(dalam Achmad S. Ruky, 2001:12), menyebutkan ”suatu penilaian periode atas 

nilai seorang karyawan bagi organisasinya, dilakukan oleh atasannya atau 

seseorang yang berada dalam posisi untuk mengamati, menilai prestasi kerjanya.” 

Dale S. Beach (dalam S. Ruky Achmad, 2001:12), menyatakan ”penilaian kerja 

adalah suatu penilaian sistematis atau individu karyawan mengenai prestasinya 

dalam pekerjaannya dan potensinya untuk pengembangan.” Cascio (dalam S. 

Ruky Achmad, 2001:13), menyebutkan, ”penilaian kerja sebagai sebuah 

gambaran deskripsi sistematis tentang kekuatan atau kelemahan yang berkaitan 

dengan pekerjaan dan seseorang atau satu kelompok.” 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dalam penelitian ini kinerja 

widyaiswara  merupakan  gambaran catatan mengenai  hasil tentang pekerjaan 

tertentu dengan ukuran, tingkatan, atau norma-norma tertentu dan dalam waktu 
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tertentu  yang mengikat yang ditetapkan secara eksplisit yang diterima dan diakui 

sebagai kebiasaan yang wajar dalam pencapaian suatu pelaksanaan program, 

kegiatan, kebijaksanaan dan diterapkan dalam kehidupan kekaryaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan) oleh pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat 

fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab wewenang 

untuk mendidik dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan 

dan pelatihan (Diklat) Pemerintah”. Atau dalam pernyataan yang sederhana, 

kinerja widyiswara adalah hasil kerja, prestasi kerja yang dicapai seseorang 

(pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan memiliki 

kewenangan mendidik dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga diklat 

pemerintah)  menurut ukuran dan kemampuan yang berlaku untuk suatu pekerjaan 

tertentu (mendidik dan melatih pegawai negeri sipil) di suatu organisasi tertentu  ( 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang).. 

Terkait masalah program, kegiatan, visi, misi, dan tujuan dalam kinerja 

tersebut adalah program, kegiatan, visi, misi, dan tujuan Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan sebagai lembaga kediklatan yang melaksanakan tugasnya 

dalam  pembekalan dan peningkatan kualitas pegawai Departemen Agama di 

wilayah kerjanya. 

2.2.2 Tugas Dan Peran Widyaiswara 

Sebagai personal yang berada di lembaga kediklatan, widyaiswara memiliki 

peran sangat urgen. Widyaiswara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, 

mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan dalam 
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jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

(Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 2005). Meskipun demikian, 

widyaiswara tidak hanya sebagai tenaga pengajar atau pelatih ansich, lebih dari 

itu berperan sebagai penarah implementsi suatu konsep atau teori.  

Dalam suatu pernyataan dijelaskan bahwa: 

Widyaiswara bukan untuk berteori, melainkan harus memberikan proses 
pembelajaran melalui latihan, dan pembahasan kasus-kasus nyata. Karena 
masalah staf atau pemimpin di kantor bukan bukan masalah lemahnya 
konsep tapi lemah dalam mencari solusi yang memperpadukan kemampuan 
teori dengan teknis. Untuk itu dibutuhkan widyaiswara yang mampu 
membuat model-model dan mengembangkan metodologi kasus-kasus yang 
sesuai dengan persyaratan apa yang ditetapkan dalam diklat. ( Deputi 
Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN:2008). 
 
Lebih jauh Menteri Agama RI mengemukakan mengenai peran 
widyaiswara: 
 
...selanjutnya inti tugas, fungsi, dan peran widyaiswara adalah melakukan 
proses pencerahan, pembinaan, pembimbingan dan pelatihan pegawai 
negeri sipil agar memiliki kemampuan dan kapasitas yang optimal yang 
akan bermanfaat bagi yang bersangkutan dan organisasinya sesuai bidang 
yang menjadi tanggungjawabnya. 
 

2.2.3  Kinerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 
 

Seperti pada pembahasan sebelumny bahwa kinerja widyiswara adalah hasil 

kerja, prestasi kerja yang dicapai oleh widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan   menurut ukuran dan kemampuan yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan tertentu (mendidik dan melatih pegawai negeri sipil) di suatu organisasi 

tertentu. Bagi widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, kinerja 

tersebut menggambarkan  tentang tingkat kedisiplinan, hasil (produk) termasuk 

layanan, kompetensi dalam mendidik, mengajar dan melatih (proses diklat), serta 

upaya yang telah dicapai dalam waktu tertentu. Kinerja widyaiswara tersebut 
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dapat diukur  berdasarkan kriteria yng telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga 

kediklatan. 

Kondisi tersebut selalu harus dikaitkan dengan  bidang keagamaan. Artinya, 

berbagai tugas dan peran widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

selalu harus dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Keberhasilan atau kekurang 

dari setiap stakeholder  dalam melaksanakan tugas harus dapat diminimalisir 

melalui kegiatan diklat. Widyaiswara harus dapat mengimplementasikan berbagai 

teori dan konsep dengan melandasi nilai-nilai keagamaan, membawa pesan-pesan 

moral dan kebersamaan. Atas dasar itu kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan harus mencrminkn visi dan misi diklat dan Departemen 

Agama. 

 
2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Widyaiswara 
 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja seseorang 

diantaranya: 

1. kompensasi yang memadahi dan wajar; 
2. kondisi kerja yang aman dan sehat; 
3. kesempatan untuk mengembangkan kemampuan; 
4. kesempatan untuk pertumbuhan berlanjut dan ketenteraman; 
5. rasa ikut memiliki; 
6. hak-hak karyawan; 
7. ruang kehidupan kerja 
8.relevansi sosial dari kehidupan kerja (Walton dan Kossen dalam 

Naffiudin, 2004:25). 
 

Faktor-faktor di atas dicerminkan dalam kemampuan pimpinan dalam 

mengelola lembaga diklat. Kondisi kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan dapat diketahui berdasarkan upaya-upaya pimpinan untuk 

mencapai kondisi yang ideal. Faktor-faktor di atas adalah gambaran dari  apa yang 
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dilakukan pimpinan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan untuk 

memfasilitasi bawahannya, khususnya widyaiswara. 

  
Faktor-faktor lain yang dapat menjadi penentu kinerja seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya adalah: 

1. Faktor internal 

    Faktor internal yang merupakan faktor dari dalam organisasi atau  unit 

kerja menyangkut beberapa hal, diantaranya: kompetensi personalia, gaya 

kepemimpinan, sarana prasarana, ketentuan aturan yang berlaku, suasana kerja,  

sistem kerja, kemampuan organisasi dalam persaingan, dan lain-lain.Masfifah 

(2006:73) memberikan gambaran bahwa: 

Kepuasan peserta diklat karena poses pembelajaran dalam diklat 
memuaskan. Widyaiswara dalam melaksanakan tugas penuh semangat, 
berorienasi pada tujuan, selalu ceria, memberikan motivasi pada peserta, 
kompeten dalam tugasnya. Tentunya widyaiswara senang terhadap 
pekerjaannya, lingkungannya, tanggapan pesertanya, sesuai dengan bidang 
(spesialisasinya), komunikasi yang lancar, dan memiliki harapan-harapan. 
 
Meskipun tidak secara eksplisit, tampak bahwa kinerja widyaiswara juga 

dipengaruhi oleh faktor internal (di dalam lingkungan kerja) seperti pekerjaannya, 

tanggapan peserta, lingkungan (termasuk kepemimpinan) yang menyebabkan 

organisasi (Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan) kondusif, dan lainnya. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor dari luar organisasi atau unit kerja, yang 

berkenaan dengan beberapa hal, diantaranya: kondisi soasial ekonomi dan politik, 

peraturan pemerintah yang berlaku, persaingan dengan organisasi atau unit kerja 

lain yang sejenis, dan lain-lain. 
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2.2.5 Pengukuran Atau Penilaian  Kinerja Widyaiswara 

Dalam penentuan kinerja, organisasi tentu memiliki indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Menurut Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) (1999:7) ”indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif 

dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan masukan (input), keluaran (out 

put), hasil (out come), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).” Sedangkan 

menurut Morrisey (dalam LAN, 1999:43-45) ”untuk mengukur kinerja karyawan 

indikatornya adalah: angka pasti, prosentase, pencapaian yang signifikan, faktor-

faktor pelayanan, dan masalah yang diatasi.” 

Penilaian kinerja tersebut oleh Simamora (1987:418) dapat meliputi 

”motivasi karyawan untuk pekerja, mengembangkan kemampuan pribadi dan 

meningkatkan kemampuan di masa mendatang.” Penilaian tersebut tentunya 

terkait dengan hasil kerja serta kemungkinan perkembangan bagi para karyawan 

atau pegawai dari potensi-potensi yang dimiliki di kemudian hari. Di sinilah 

obyektivitas penilaian sangat diperlukan. 

Selain itu, dalam penilaian kinerja tentunya ada aspek-aspek yang dinilai 

serta kriteria penilaian. ” 

 Aspek penilaian adalah hal-hal yang pada dasarnya merupakan sifat-sifat 
atau ciri-ciri yang dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu pekerjaan 
tertentu dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Atau dengan 
kata lain ciri-ciri dari pelaksanaan pekerja yang berhasil digunakan kembali 
untuk menilai setiap pelaksanaan pekerjaan yang besangkutan secara rutin 
(Soeprihanto, 2000:23). 

 
Untuk penilaian widyaiswara dikaitkan dengan tugas dan fungsinya. 

Berkenaan dengan itu, dalam  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
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Nomor: 66/2005 tentang jabatan fungsional widyaiswara dan angka kreditnya 

dinyatakan bahwa rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pengajuan angka 

kredit diantaranya : 

1. Melakukan analisis kebutuhan diklat 
2. Menyusun Kurukulum diklat  
3  Menyusun bahan ajar 
4. Menyusun GBPP/SAP/Tranparansi 
5. Menyusun Modul Diklat  
6. Menyusun tes hasil belajar 
7. Melakukan tatap muka di depan kelas 
8. Memberikan tutorial diklat Jarak Jauh 
9. Melakukan pengamatan proses diklat 

10. Penanggung jawab pengelola program diklat 
11. Anggota pengelola program diklat 
12  Membimbing peserta dalam penulisan kerta kerja 
13. Membimbing praktik kerja lapangan 
14. Menjadi moderator/fasilitator/narasumber seminar tentang diklat 
15. Memberikan konsultasi tentang penyelenggaraan diklat 
16  Melakukan evaluasi program diklat 
17. Mengawasi pelaksanaan ujian pada diklat 
18. Memeriksa jawaban ujian pada diklat 
19. Menyusun karya tulis/karya ilmiah tentang diklat 
20. Menterjemahkan/menyadur buku-buku dan bahan ajar lainnya 
21. Pembuatan pedoman juklak/juknis diklat  
22. Pelaksanaan orasi ilmiah 
23. Tim Penilai widyaiswara 
 
 
Keseluruhan kegiatan di atas disesuaikan dengan jenjang jabatan dan jenjang 

diklatnya. Tentunya dari jabatan widyaiswara pertama, muda, madya, dan utama. 

 Untuk jenjang diklatnya adalah diklat dasar, lanjut, menengah (terampil), 

fasilitator, dan utama. Jika ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Data Jenjang Widyaiswara 

No Tugas WI 
Jenjang Jabatan Widyaiswara 

WI Pertama WI Muda WI Madya WI Utama 
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Jenjang Kediklatan 

Diklat  
Tk. Dasar

Diklat  
Tk. Lanjut

Diklat  
Tk.Terampil 

Diklat 
Tk.Mahir 

Diklat 
Tk.Utama

1.  Melakukan analisis 
kebutuhan diklat 

     

2.  Menyusun Kurukulum 
lingkup diklat 

     

3.  Menyusun bahan ajar 
lingkup diklat 
 

     

4.  Menyusun GBPP/SAP/ 
transaransi lingkup 
diklat 

     

5.  Menyusun modul 
lingkup diklat  

     

6.  Menyusun tes hasil 
belajar lingkup diklat 

     

7.   Melakukan tatap muka 
di depan kelas lingkup 
diklat 

     

8.  Memberikan tutorial 
dalam diklat jarak jauh 
lingkup diklat 

     

9.  Melakukan pengamatan 
proses diklat lingkup 

     

10.  Mengelola program 
diklat sebagai 
penanggung jawab 
dalam program lingkup 
diklat 

     

11.  Mengelola program 
diklat sebagai anggota 
dalam program diklat 
lingkup 

     

12.  Membimbing peserta 
diklat dalam penulisan 
kertas kerja lingkup 
diklat tingkat 

     

13.  Membimbing peserta  
diklat dalam praktik 
kerja lapangan lingkup 
diklat tingkat 

     

14.  Menjadi 
fasilitator/moderator/nar
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asumber dalam 
seminar/lokakarya/disku
si pada diklat tingkat 

15.  Memberikan konsultasi 
penyelenggaraan diklat 
dalam lingkup diklat 
tingkat 

     

16.  Melakukan evaluasi 
program diklat lingkup 
tingkat 

     

17.  Mengaasi pelaksanaan 
ujian pada diklat tingkat 

     

18.  Memeriksa jawaban 
ujian pada diklat dalam 
tingkat 

     

19.  Menyusun karya 
tulis/karya ilmiah 
tentang diklat tingkat 

     

20.  Menterjemahkan/menya
dur buku-buku dan 
bahan ajar lainnya pada 
diklat tingkat 

     

21.  Pembuatan pedoman 
juklak/juknis diklat 
tingkat 

     

22.  Pelaksanaan orasi ilmiah 
pada diklat tingkat 

     

23.  Tim Penilai widyaiswara 
 

 

     

 

Selanjutnya, keseluruhan tugas tersebut dijadikan pijakan dalam menentukan 

kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. 

Terkait dengan penelitian, untuk mempermudah dalam pencarian data tugas-

tugas tersebutdikelompokkan sebagai berikut: 

 

1.  Tugas Atau Kegiatan yang Menghasilkan produk 

Dalam tugas atau kegiatan ini widyaiswara menghasilkan produk 

sehingga dapat dinilai hasil yang diperoleh. Ada dua kegiatan yang 

menghasilkan produk tersebut, yaitu: 

(1) Kegiatan Rutin 
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Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan terus-

menerus sepanjang tahun. Hasil kegiatan yang dilakukan biasanya 

disertakan dalam laporan setelah melaksanakan tugas-tugas 

pembelajaran. Sehingga termasuk tugas atau kegiatan rutin. Kegiatan 

tersebut diantaranya:  (a) menyusun bahan ajar dan (b) Menyusun 

GBPP/SAP/Tranparansi (bahan presentasi) dan sejenisnya. 

Kegiatan rutin tersebut menjadi kewajiban yang harus 

dilaksanakan  dan hasilnya akan memperoleh penilaian sekaligus 

menjadi pelengkap dalam pengajuan angka kredit bila akan kenaikan 

pangkat. 

(2) Kegiatan Insidental 

Kegiatan insidental adalah kegiatan yang dilaksanakan pada 

waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan. Kegiatan ini juga 

menghasilkan produk namun tidak setiap saat. Tentunya sesuai juga 

dengan kebutuhan, seperti: (a) melakukan analisis kebutuhan diklat,  

(b) menyusun Kurukulum diklat, (c) menyadur buku, (d) menyusun 

karya tulis/karya ilmiah lingkup kediklatan, (e) membuat 

pedoman/juklak/juknis, (f) menyusun alat tes. 

Kegiatan insidental seperti di atas juga menjadi acuan dalam 

penilain kinerja widyaiawara. Semakin sering melaksanakan tentu 

semakin memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Sebaliknya, jika tidak 

melaksanakan juga berkategori rendah. Hal ini terkait juga masalah 

profesionalisme dalam bertugas. 
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2. Kegiatan Atau Tugas yang Tidak Menghasilkan produk 

Ada kegiatan yang harus dilaksanakan namun hasilnya tidak berupa 

produk. Kegiatan ini berupa layanan dalam berbagai hal. Yang termasuk 

dalam hal tersebut diantaranya: (1) melakukan tatap muka di depan kelas, 

(2) memberikan tutorial diklat Jarak Jauh, (3) melakukan pengamatan 

proses diklat, (4) Penanggung jawab pengelola program diklat, (5) anggota 

pengelola program diklat, (6) membimbing peserta dalam penulisan kerta 

kerja, (7) membimbing praktik kerja lapangan menjadi 

moderator/fasilitator/narasumber seminar tentang diklat, (8) Pelaksanaan 

orasi ilmiah, dan (9) menjadi tim Penilai widyaiswara. 

Selain di atas, kinerja widyaiswara juga dapat diketahui berdasarkan 

pelaksanaan tugas dalam tatap muka  Terkait tersebut ditentukan mengenai 

aspek-aspek yang dinilai oleh peserta diklat. Dalam pedoman penilaian 

(Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, 2005: 57) 

Penilaian tersebut meliputi: 

(1) Penguasaan materi 
(2) Sistematika penyajian 
(3) Kemampuan penyajian 
(4) Penggunaan metode dan sarana 
(5) sikap dan perilaku 
(6) Cara menjawab pertanyaan 
(7) penggunaan bahasa 
(8) Pemberian motivasi 
(9) Pencapaian tujuan 
(10) Kerapian berpakaian 
(11) Kerjasama tim, 
 

Untuk penilaian Proses Belajar Mengajar, aspek-aspeknya dinilai 

oleh peserta, selanjutnya setelah satu tahun dirata-rata untuk mengetahui 

hasil akhirnya kemudian diberikan ulasan-ulasan sesuai hasil akhirnya. 

Dengan menggunakan aspek-aspek yang dinilai tersebut kemudian 
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dimasukkan  dalam kolom tertentu untuk memperoleh gambaran konkrit 

tentang kinerja widyaiswara dalam melaksanakan tugas. Skornya antara 

60-100. Hasil penilaian tersebut juga menjadi indikator dalam penentuan 

tingkat kinerja widyaiswara. Dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.2 : Penilaian Widyaiswara 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1 Penguasaan materi  

2 Sistematika penyajian   

3 Kemampuan menyajikan  

4 Penggunaan metode dan sarana  

5 Sikap dan perilaku  

6 Cara menjawab pertanyaan  

7 Penggunaan bahasa  

8 Pemberian motivasi  

9 Pencapaian tujuan  

10 Kerapian berpakaian  

11 Kerjasama tim  

Saran: 

 

Dalam pengolahan data, penilaian tersebut juga dimasukkan dalam 

format penentuan kinerja berdasarkan skor rata-rata. Dari hasil penilaian 

tersebut kemudian diolah untuk menentukan kondisi kinerja, khususnya 
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berkenaan dengan kegiatan tatap muka. Sehingga untuk masalah tatap 

muka skor diambil dari data yang telah ada yang telah diolah oleh bidang 

diklat administrasi dan diklat tenaga teknis. 

2.3 Kepemimpinan  Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan  Keagamaan 

Semarang 

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kata “Kepemimpinan” tidak dapat lepas dari kata ”pemimpin”. Pemimpin 

artinya ’’orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan artinya perihal 

memimpin’’ (KBBI:1996:684) Kepemimpinan juga diartikan sebagai  ’’rangkaian 

kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam 

situasi tertentu agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan’’ (Sutarto, 1999:25). Senada dengan penjelasan di atas, 

’’kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang yang 

menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa 

sehingga melalui perilaku yang positif  ia memberikan sumbangsih nyata dalam 

pencapaian tujuan organisasi’’ (Siagian, 1998:24).  

 Sedangkan Anoraga (2003:2) menandaskan bahwa: 
 
  kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 
mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak 
langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar 
dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti 
kehendak-kehendak pemimpin itu. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kepemimpinan 

merupakan suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang yang 
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berperan sebagai pemimpin dalam suatu organisasi dalam mempengaruhi pihak 

lain yang menjadi bawahannya melalui komunikasi langsung atau tidak agar mau 

untuk berpikir dan  bertindak sedemikian rupa, mau bekerja sama dengan penuh 

pengertian, kesadaran, senang hati, mengikuti kehendak pemimpinnya membantu, 

memberikan sumbangsih, serta melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi.  

2.2.2 Sifat-Sifat Yang Dimiliki Pemimpin 

Sebagai seorang pemimpin, tentu diharapkan memiliki sifat-sifat yang baik. 

Berkenaan dengan itu, cukup banyak pendapat yang mengungkapkan mengenai 

sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang mengarah kepada 

sifat baik. ’’Sifat kepemimpinan yang baik  tersebut dapat mencakup kejujuran, 

berpengetahuan, berani, mampu mengambil keputusan, dapat dipercaya, 

berinisiatif, bijaksana, tegas, adil, bisa menjadi teladan, ulet, loyalitas, tidak 

mementingkan diri sendiri,  simpatik, dan rendah hati’’ (Handayaningrat, 

1995:96). Dalam hal sifat tersebut, Suradinata (1997: 113) juga menjelaskan 

bahwa ’’seorang pemimpin harus memiliki empat kriteria pokok, yaitu : (1) taqwa 

dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) berkepribadian yang baik; (3) 

memiliki pemahaman akan realita dan realistis; dan (4) memiliki wawasan ke 

depan’’. 

 Sutarto (1995:57) mengakumulasikan berbagai pendapat tentang sifat yang 

harus dimiliki pemimpin diantaranya:  

Takwa, sehat, cakap, jujur, tegas, setia, cerdik, berani, berilmu, efisien, 
disiplin, manusiawi, bijaksana, bersemangat, percaya diri, berjiwa matang, 
bertindak adil, berkemauan keras, berdaya cipta asli, berwawasan situasi, 
berpengharapan baik, mampu berkomunikasi, berdaya tanggap tajam, 
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mampu menyusun rencana, mampu membuat keputusan, mampu 
melakukan kontrol, bermotivasi kerja sehat, memiliki rasa tanggung jawab, 
satu kata dengan perbuatan, mendahulukan kepentingan orang lain. 
 

Sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin di atas dapat menjadi prasyarat 

agar pemimpin dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik. 

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang efektif. Berbagai aktivitas 

kepemimpinannya bernilai produktif dan menghindari hal-hal yang kontra 

produktif. Pemimpin tersebut memiliki sifat-sifat yang baik. Paling tidak ada sifat 

pokok yang harus dimiliki, yaitu: ’’(1) Percaya kepada orang lain; (2) Semangat 

besar dalam melaksanakan tugas; (3) Dapat mencintai orang lain’’ 

(Handy,2000:8-9).  

Sifat-sifat pokok tersebut yang kemudian dapat melahirkan sifat-sifat 

berikutnya yang sangat menentukan keberhasilan dalam tugasnya.  

 

 

 

2.2.3 Tipe Kepemimpinan Dan Peran Pemimpin 

2.2.3.1 Tipe Kepemimpinan 

 Terkait tipe kepemimpinan, Bogardus dalam Mar’at (1999:27) memilah 

sebagai berikut: 

1. tipe otokratik, yang berkuasa dalam organisasi yang kuat; 
2. tipe demokratik, yang melambangkan interes dari kelompok; 
3. tipe eksekutif, yang memperoleh kepemimpinannya karena segala hal 

dapat dilaksanakan; 
4. tipe cerminan intelektual, yang mendapat kesukaran dalam merebut 

banyak pengikut. 
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Sedangkan Levin (dalam Mar’at, 1999:27) lebih condong menyoroti dari 

segi personalnya (pemimpinnya). Dalam hal tersebut pemimpin dibedakan 

menjadi beberapa tipe, diantaranya: 

1. pemimpin kharismatik, sangat membantu kelompok dalam hal mendapat 
dukungan dalam pencapaian tujuan bersama;  

2. pemimpin organisasional, menitikberatkan kepada tindakan yang efektif 
dan cenderung medorong anggota kelompok; 

3. pemimpin intelektual, biasanya kurang terampil dalam menarik simpati 
anggota kelompok; 

4. pemimpin informal, cenderung ingin menyesuaikan gaya penampilan 
yang sesuai dengan kebutuhan kelompok. 

 
Perbedaan penentuan tipe tersebut tidak lepas dari perbedaan sudut pandang 

terhadap kondisi pemimpin itu sendiri. Selain itu, masing-masing akan 

memberikan tipe tersebut dapat lebih spesifik atau beragam sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuannya.ss 

2.2.3.2 Peran Pemimpin 

Menurut Harsey dan Blanchard (dalam Syamwil,1999: 187) bahwa 

’’pemimpin memiliki beberapa peran, diantaranya:(1) memproduksi (producing); 

(2) menerapkan (implementating);(3) pembaharuan (inovating);(4) menyatukan 

(integrating).’’ 

Keempat peran tersebut dilaksanakan karena pemimpin dalam melaksanakan 

tugas memiliki fungsi-fungsi yang cukup strategis. Fungsi-fungsi pemimpin 

tersebut diantaranya: ”(1) instruktif; (2) konsultatif; (3) partisipatif; (4)delegasi; 

dan (5) pengendalian” (Hadari, 1995:89).  

Sementara itu, Krech dan Crutchfield (dalam Mar’at, 1999:32-33) 

menyatakan tentang fungsi kepemimpinan diantaranya: ’’pelaksana, perencana, 

pembuat kebijaksanaan, tenaga ahli, mewakili kelompok, pengontrol hubungan 
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internal, pemberi hadiah dan hukumann, wasit dan pelerai, pemberi contoh, 

simbol kelompok, bentuk tanggung jawab individual, idiologi, figur bapak, dan 

kambing hitam”. 

Fungsi dan peran di atas memberikan gambaran bahwa, kepemimpinan 

merupakan suatu wujud aktivitas seorang pemimpin yang diharapkan dapat 

memberikan nilai lebih dalam suatu organisasi atau unit kerja.  

2.2.4 Prinsip-Prinsip Kepemimpinan 

Pemimpin tidak hanya atasan, pengatur suatu kelompok kerja, lebih dari itu, 

pemimpin adalah pribadi yang dalam menggerakkan mitra, pegawai, atau 

bawahannya dengan menggunakan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupannya. 

Selain itu, kepemimpinan juga harus menunjukkan adanya kaidah-kaidah yang 

harus dipahami. Terkait dengan itu, terdapat berbagai fenomena kepemimpinan 

yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam memimpin sehingga 

memungkinkan adanya suatu prinsip kepemimpinan yang dapat dijadikan sebagai 

pijakan dalam kepemimpinan. 

Menyimak berbagai perubahan yang tidak bisa dihindari, apalagi pada 

kehidupan masa yang akan datang, pemimpin masa depan harus memiliki 

karakteristik: 

1. Tingkat persepsi dan wawasan yang luar biasa terhadap realita dunia dan 
terhadap mereka sendiri; 

2. Tingkat motivasi yang luar biasa yang dapat menguatkan mereka 
mengatasi pahitnya pembelajaran dan perubahan yang tidak dapat 
dihindari, terutama dalam dunia dengan batasan-batasan yang makin 
kabur, dimana kesetiaan makin sulit didefinisikan; 

3. Kekuatan emosional untuk mengatasi kecemasan diri sendiri dan orang 
lain karena pembelajaran dan perubahan makin menjadi suatu gaya 
hidup;  
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4. Keterampilan baru dalam menganalisis asumsi kultural, mengidentifikasi 
asumsi fungsional dan disfungsional, serta menumbuhkan proses yang 
memperbesar budaya dengan membangun atas kekuatan dan unsur 
fungsionalnya sendiri; 

5. Kemauan dan kemampuan untuk melibatkan orang lain dan menarik 
partisipasi mereka, karena tugas-tugas akan semakin kompleks dan 
informasi akan semakin tersebar luas bagi para pemimpin untuk 
memecahkan suatu masalah dengan kemampuan mereka sendiri; 

6. Kemauan dan kemampuan untuk membagi kekuasaan dan kontrol 
menurut pengetahuan dan ketarampilan orang, yaitu memberi 
kesempatan dan mendorong kepemimpinan tumbuh di seluruh organisasi. 
(Edgar H. Schein, 2000:67-68). 

 
Untuk dapat menumbuhkembangkan kepemimpinan yang demikian, 

bukanlah suatu hal yang mustahil manakala dalam implementasi kepemimpinan 

memperhatikan terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan. Beberapa prinsip 

kepemimpinan tersebut diantaranya: 

1. Efisiensi secara teknis dan taktis; 
2. Kenali diri sendiri dan cari perbaikan diri sendiri; 
3. Kenali anak buah dan pelihara kesejahteraan mereka; 
4. Berikan contoh; 
5. Jaminlah bahwa tugas dimengerti, diawasi, dan dilaksanakan; 
6. Buatlah keputusan yang bernilai dan tepat pada waktunya; 
7. Memberi informasi terus kepada anak buah; 
8. Latihlah anak buah sebagai suatu tim; 
9. Kembangkan rasa tanggung jawab di kalangan bawahan; 
10. Pakailah komando yang sesuai dengan kemampuannya; 
11. Carilah tanggung jawab dan ambil tanggung jawab untuk tindakan-

tindakan anda (Mar’at,1983:76-77). 
 

Dengan prinsip kepemmpinan seperti di atas diharapkan dalam menjalankan 

roda kepemmpinan tetap akan berada pada koridor kepemimpinan dan sebagai 

upaya meminimalisir kegagalan dalam kepemimpinan. 

2.2.5 Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang 
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Lembaga kediklatan merupakan suatu lembaga atau institusi yang tugas 

utamanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) bagi 

pegawai negeri sipil menjelang memangku jabatan (prajabatan) maupun dalam 

jabatan. Terkait dengan hal tersebut, untuk diklat pegawai negeri sipil Departemen 

Agama, dalam tingkat nasional diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan (Pusdiklat) dan tingkat propinsi atau gabungan propinsi dilaksanakan 

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.  

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 tahun 2001, khususnya pasal 

649 dijelaskan bahwa:  

 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan 
Departemen Agama (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama) 
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen 
Agama di bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan 
pelatihan. Tugas dari Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama 
tersebut dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Puslitbang dan Pusdiklat 
(untuk tingkat nasional) serta Balai Penelitian dan Pengembangan 
Keagamaan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan  (untuk 
tingkat propinsi atau gabungan propinsi).  

 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagai tangan panjang Badan 

Litbang dan Diklat Departemen Agama, yang menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan (diklat) bagi pegawai negeri sipil pada tingkat propinsi atau gabungan 

propinsi memikul tanggung jawab mempersiapkan para calon pegawai negeri sipil 

agar kelak pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya memiliki kompetensi 

dan profesional. Begitu pula yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam 

jabatannya memerlukan peningkatan dan kualitas dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sehingga pegawai negeri sipil bertumpu pada profesionalisme. Agar 

tugas kediklatan dapat berjalan sesuai dengan harapan, selain memiliki program-
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program yang sesuai dengan keinginan dan harapan stake holder (para pegawai 

negeri sipil yang akan didiklat), memerlukan pengelolaan kediklatan yang 

professional.  

Profesionalitas pelaksanaan kediklatan tidak hanya berada di tangan 

pelaksana (panitia), kepemimpinan dari kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan 

kediklatan. Sebagai seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan karena 

diangkat secara formal, dapat memerankan kepemimpinan dengan optimal. 

Pemimpin lembaga kediklatan tentu harus memiliki pengetahuan, pemahaman, 

dan menguasai hal-hal yang berkenaan dengan kediklatan.  

Dalam interaksi kepemimpinannya, wewenang yang dimiliki dapat 
diinternalisasikan berdasarkan pemahaman (tentang kediklatan). Dengan 
kata lain, wewenang pemimpin bergantung kepada pengetahuannya, 
kesetiaannya, keterampilannya, dan integritasnya. Pemimpin yang mutakhir 
pengetahuannya tentang urusan perusahaan (unit kerjanya) akan 
menguatkan wewenangnya sendiri tanpa kesulitan (Norhcote Parkinson, 
dkk., 1989:92).  
 

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kualitas Pegawai negeri 

sipil (PNS) khususnya di Departemen Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang tentu harus menjadi cermin, tolok ukur, dan kiblat bagi 

unit-unit kerja lain yang menjadi mitranya, seperti madrasah/sekolah, Kantor 

Wilayah Departemen Agama Propinsi,  Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan), 

Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Madrsah Aliyah Negeri, 

Madrasah Tsanawiyah dan lain-lain. Pola dan sistem kerja, situasi dan budaya 

kerja, komunikasi antar pegawai dan pimpinan, serta kompetensi dan 
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profesionalisme dalam bekerja setiap pegawainya harus memiliki nilai lebih 

dibanding unit-unit mitra kerjanya. Di sini kepemimpinan sangat menentukan 

keberhasilan lembaga diklat dan situasinya. Pimpinan kediklatan harus dapat 

meningkatkan antusiasme para pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas 

organisasi. Selain itu, pegawai harus merasa berminat, senang, bangga atas tugas 

yang diembannya, sehingga dalam beraktivitas tidak hanya sekadar melaksanakan 

tugas namun selalu berorientasi pada kualitas dari perencanaan, proses, hingga 

hasil.  

Selain harus memiliki kompetensi manajerial, penguasaan tugas utama 

kediklatan, pemimpin harus memiliki persepsi yang positif terhadap lingkungan 

kerja baik internal maupun eksternal. Jelaslah bahwa ”setiap pimpinan tidak dapat 

melepaskan diri dari tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembangkan 

persepsi yang tepat mengenai lingkungannya dalam semua seginya” (Siagian, 

1999:36). Kepemimpinan yang dikembangkan adalah kepemimpinan yang tidak 

berorientasi pada kekuasaan, humanis, kekeluargaan, berorientasi pada proses dan 

hasil yang berkualitas, serta berbagai hal lain yang menunjukkan sifat-sifat 

pemimpin yang efektif. 

Kepemimpinan kediklatan yang berorientasi pada kekuasaan, hubungan atas 

bawah yang kaku, atau gaya birokrasi yang berlebihan hingga pada kepemimpinan 

yang otokrasi, membelot, atau lainnya yang lebih menekankan pada ”keakuan” 

sebagai pemimpin dan kurang respek pada bawahan dalam segala level akan 

menghasilkan situasi kerja yang tidak kondusif. Kondisi pegawai tersebut dapat 

menimbulkan suatu persepsi pada para pegawai. Jika pegawai memiliki persepsi 
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yang negatif terhadap pimpinan, kinerjanya dapat menjadi rendah dan kurang 

produktif. Kediklatan dapat saja tidak mencerminkan lembaga sumber dan 

inspirator bagi unit kerja yang lain. Semua itu kontradiksi dengan pemahaman dan 

pengertian setiap orang tentang lembaga kediklatan yang identik dengan 

kedisiplinan, produktif, profesional, kerjasama yang solid, dan beberapa hal lain. 

Terkait penelitian yang dilakukan tentang  kepemimpinan dirahkan 

kepada (1) sifat kepemimpinan (kejujuran, berpengetahuan, berani, mampu 

mengambil keputusan, dapat dipercaya, berinisiatif, bijaksana, tegas, adil, bisa 

menjadi teladan, ulet, loyalitas, tidak mementingkan diri sendiri,  simpatik, dan 

rendah hati), (2) tipe kepemimpinan (otokratis, demokratis, ekskutif, dan cerminan 

intelektual), (3) orientasi kepemimpinan (tidak berorientasi pada kekuasaan, 

humanis, kekeluargaan, berorientasi pada proses dan hasil yang berkualitas, .dan 

(4) penerapan kewenangan (pengetahuannya, kesetiaannya, keterampilannya, dan 

integritasnya). 

2.3 Etos Kerja 

2.3.1 Definisi Etos Kerja 

Etos kerja adalah ‘’sikap mental dalam mengerjakan atau menghadapi segala 

hal atau sesuatu yang berhubungan dengan kerja’’ (Lichert dan Willits, dalam 

Vroom (1964:45). Sedangkan Ananta (1994:13) menyebutkan bahwa ’’etos kerja 

mengandung makna watak, semangat, dan karakter’’.  

Kata etos kerja merupakan gabungan dari dua kata: etos dan kerja, yang 

masing-masing memiliki makna yang cukup luas. Kata etos berasal dari kata 

Ethos, yang di dalam bahasa Yunani mengandung pengertian bagian dari falsafah 
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yang menilai perilaku manusia menurut tolok ukur tertentu sehingga tidak mudah 

untuk dirumuskan dalam kalimat yang operasional. ’’Tetapi sebagai gambaran 

awal dapat diungkapkan di dalam ungkapan etos kerja mengandung makna 

’watak, semangat dan karakter’’ (Ananta, 1994:13). Sedangkan kata kerja 

mengandung makna melakukan sesuatu tugas yang diakhiri dengan buah yang 

dapat dinikmati oleh yang bersangkutan maupun orang lain. Untuk dapat 

membuahkan karya yang dapat dinikmati, diperlukan semangat, watak dan 

karakter. 

Lichert dan Willits dalam Vroom (1964:45) memberikan batasan pengertian 

tentang etos kerja sebagai ’’sikap mental di dalam mengerjakan atau menghadapi 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja.’’ 

Cherington (1984) mengemukakan ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja, 

yaitu  

(1) ada usaha keras sebagai kewajiban moral dan religius bagi setiap orang 
untuk mengisi hidupnya, (2) menghargai waktu kerja, (3) bertanggung 
jawab dalam melakukan pekerjaan, (4) menginginkan produktivitas yang 
tinggi, (5) merasa bangga terhadap profesi dan lembaganya, (6) loyal 
terhadap profesi dan lembaganya, (7) selalu ingin berprestasi dan (8) 
bersifat jujur.  
 

Dari ciri-ciri yang dikemukakan oleh Cherington ini dapat menjelaskan 

bahwa etos kerja mencakup keseluruhan proses kerja, dari partisipasi kerja hingga 

kualitas hasil kerja. Etos kerja adalah pandangan dan sikap setiap orang bahwa 

bekerja adalah sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Mereka cenderung 

menyukai kerja dan memperoleh kepuasan dari pekerjaannya. Mereka mempunyai 

komitmen yang lebih kuat terhadap organisasi dan tujuannya. Dengan demikian 
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makna etos kerja berbeda dengan semangat kerja, karena semangat kerja hanya 

mencakup kawasan partisipasi kerja saja. 

Menurut Warella (1993:10) ”untuk mengembangkan etos kerja perlu 

ditekankan pentingnya disiplin, kerja keras, pandangan bekerja adalah suatu yang 

mulia, efisiensi, kejujuran, loyalitas tanggungjawab, kerjasama, hidup hemat, 

integritas, mandiri, kreativitas, inovasi, dan menghargai waktu’’. 

Dalam penelitian ini setelah mengkaji berbagai pendapat tersebut diatas 

dapat penulis simpulkan, etos kerja adalah kondisi psikologis yang berkenaan 

dengan sikap mental, semangat, karakter, kemauan, dan motivasi seseorang dalam 

mengerjakan atau menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja 

2.3.2 Ciri-Ciri Etos Kerja 

Etos kerja dimiliki oleh seorang pekerja atau pegawai. Terkait dengan itu, 

ada beberapa ciri yang menunjukkan orang yang memiliki etos kerja, yaitu: 

1. ada usaha keras sebagai kewajiban moral dan religius bagi setiap orang  
untuk mengisi hidupnya; 

2. menghargai waktu kerja; 
3. bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan; 
4. menginginkan produktivitas yang tinggi; 
5. merasa bangga terhadap profesi dan lembaganya; 
6. loyal terhadap profesi dan lembaganya; 
7. selalu ingin berprestasi; 
8. bersifat jujur (Cherington dalam Nafiuddin, 2004:20). 
 
Ciri-ciri tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa 

widyaiswara di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang dikatakan 

memiliki etos kerja apabila memiliki delapan ciri-ciri tersebut di atas. 

Berkenaan dengan penelitian, etos kerja yang akan diteliti adalah  (1) ada 

usaha keras sebagai kewajiban moral dan religius (2) menghargai waktu kerja, (3) 
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bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, (4) menginginkan produktivitas 

yang tinggi, (5) merasa bangga terhadap profesi dan lembaganya, (6) loyal 

terhadap profesi dan lembaganya, (7) selalu ingin berprestasi dan (8) bersifat jujur 

2.4 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Widyaiswara 

Kepemimpinan sebagai suatu “cara yang dipergunakan pemimpin untuk 

mempengaruhi terhadap bawahan, staf, atau pegawai timbul dari sejumlah 

hubungan yang kompleks antara si pemimpin, pihak yang dipimpin, organisasi 

yang bersangkutan, nilai sosial, kondisi ekonomi, dan politik (situasi lainnya)” 

(Terry dalam Syamwill, 1999:183) tentu akan mempengaruhi terhadap berbagai 

hal, salah satunya adalah kinerja widyaiswara.  

Pemimpin yang menerapkan cara atau tipe kepemimpinan otoriter, dalam 

arti bahwa pegawai tidak diberi kesempatan untuk megembangkan diri karena 

semua dalam bentuk instruktif dan kadar kepercayaan pada bawahan rendah akan 

memberikan dampak rendahnya kualitas kerja. Widyaiswara hanya sebatas 

melaksanakan tugas dan menyelesaikan program-program kerja karena orientasi 

pimpinan adalah hasil. Rasa aman, ketenangan dalam kerja, dan pengakuan tidak 

ada. Sehingga (Zainun (2004:83) menyatakan ”bahwa dalam membahas hubungan 

antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi antara lain perlu dibicarakan 

adalah beberapa segi yang mempengaruhi rasa ketenteraman dan ketenangan 

bekerja bagi setiap petugas bawahan dalam hubungan mereka dengan atasan 

masing-masing”. Dengan terjaminnya perasaan demikian diantara para bawahan, 

maka akan terjamin pula hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan. 

Jika hubungan atasan dan bawahan tidak hanya sebatas hubungan kerja 
namun humanis, bawahan (pegawai) memiliki motivasi kerja yang tinggi. 
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Para pemimpin hendaknya memberikan teladan pada bawahannya dalam 
segala sesuatu yang mereka lakukan. Jangan mengabaikan posisi anda. 
Bawahan anda akan dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan kinerja pribadi 
anda. Anda selalu perlu memberikan teladan yang baik pada orang lain. Jika 
tidak, anda tidak akan mendapat keterlibatan dan dukungan penuh mereka 
dan pencapian tujuan akan terbengkelai (Stemp, 1993:2). 

 
Dengan rendahnya keterlibatan maka cenderung untuk menimbulkan 

rendahnya kinerja. Kepatuhan atau ketaatan,  tanggung jawab,  maupun kerjasama 

dalam bentuk semu. Inisiatif (prakarsa) rendah, dan cenderung statis. Pegawai 

tidak nyaman dalam bekerja. Suasana kerja menjadi kaku dan komunikasi menjadi 

tidak kondusif. 

2.5 Pengaruh Etos Kerja  Terhadap Kinerja Widyaiswara 

Kinerja merupakan gambaran hasil kerja bawahan atau pegawai tidak lepas 

dari kondisi psikisnya. Seorang pegawai negeri sipil seperti pegawai negeri sipil 

yang bekerja di lembaga kediklatan dapat menunjukkan semangat kerja, motivasi, 

kualitas, kedisiplinan, loyalitas, keinginan berprestasi kerja yang cukup tinggi. 

Kondisi tersebut sangat konsisten, dalam arti tidak hanya dalam kurun tertentu. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil tersebut memiliki etos 

kerja. Implikasinya, tingkat kinerjanya pun juga cukup tinggi. Begitu pula 

sebaliknya, jika pegawai negeri sipil memiliki etos kerja yang rendah atau tidak 

memiliki etos kerja,  tentu akan menghasilkan kinerja yang rendah pula. 

Menyimak Walton dan Kossen dalam Nafiudin (2004:14) bahwa kinerja 

dapat dipengaruhi paling tidak delapan faktor, yaitu: 

1. Kompensasi yang memadahi dan wajar; 
2. Kondisi kerja yang aman dan sehat; 
3. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan; 
4. Kesempatan untuk pertumbuhan berlanjut dan ketenteraman; 
5. Rasa ikut memiliki; 
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6. Hak-hak karyawan; 
7. Ruang kehidupan kerja; 
8. Relevansi sosial dan kehidupan kerja. 
 
Maka, faktor-faktor tersebut terdapat indikator yang menunjukkan pada 

kriteria seorang pegawai yang memiliki etos kerja. Dengan kata lain, pegawai 

yang tenteram dalam kerja, rasa memiliki, ingin berprestasi dengan kesediaan 

adanya manajemen atau pimpinan memberi kesempatan mengembangkan diri, 

mencitrakan kinerja pada diri pegawai tersebut cukup baik. Bagi pegawai negeri 

sipil Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, merasa nyaman dalam bekerja, 

berkualitas dalam melaksanakan tugas baik sebagai panitia diklat atau tidak 

sebagai bagian dari rasa memiliki terhadap lembaga kediklatan, hingga 

menunjukkan prestasi kerja seperti menghindari komplain dari peserta diklat 

ketika memberikan pelayanan dalam pelaksanaan diklat, serta tepat menyusun 

laporan, menunjukkan kinerja yang cukup tinggi. Sebaliknya, jika pegawai tidak 

menunjukkan adanya etos kerja, seperti kurang bergairah kerja karena tidak 

menjadi panitia, memberikan pelayanan seadanya, menyusuan laporan 

pelaksanaan diklat tertunda-tunda, menggambarkan  kinerjanya yang rendah. 

Kesemuanya dapat terbentuk karena tidak adanya etos kerja. 

Bertolak dari uraian sebelumnya tentang kinerja, kepemimpinan maupun 

etos kerja di atas, memberikan suatu pemahaman yang komprehensif bahwa 

kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, 

etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan serta kinerja 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang  cenderung 

saling mempengaruhi. Bila digambarkan dalam skema seperti berikut: 
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2.6 Pengajuan Hipotesis 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

2.6.1 Ada pengaruh yang signifikan Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang terhadap Kinerja widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang; 

2.6.2 Ada pengaruh yang signifikan Etos Kerja widyaiswara Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang terhadap Kinerja widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang; 

2.6.3 Ada pengaruh Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang dan Etos Kerja widyaiswara terhadap Kinerja 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. 

2.7     Definisi Konseptual 

Dari gambaran di atas, dapat dikemukakan definisi konseptualnya sebagai 

berikut: 

2.7.1 Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak 

 

Kepemimpinan 

 

Etos Kerja Widyaiswara 

 

Kinerja widyaiswara 
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langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar 

dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti 

kehendak-kehendak pemimpin itu.  

2.7.2 Etos kerja sebagai sikap mental di dalam mengerjakan atau menghadapi 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja. 

2.7.3  Kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi.  

Keseluruhan definisi di atas dijadikan dasar dalam melakukan penelitian 

terhadap variabel kepemimpinan kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang dan Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang serta  Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian 

expost fakto. Kuantitatif dikarenakan data-datanya diwujudkan dalam angka-

angka dan analisisnya menggunakan statistik inferensial untuk membuktikan 

hipotesisnya. Expost fakto karena penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi dan tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel independen 

serta untuk menentukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti 

(Sugiyono, 2002:3). 

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif asosiatif karena selain 

menggambarkan apa adanya, penelitian berusaha menjawab pertanyaan penelitian 

tentang bagaimana kondisi dan seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dan mencari hubungannya. 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang ini selama 6 bulan yang dimulai April sampai dengan Oktober 2008. 

Untuk waktu tersebut diawali dari pengajuan judul hingga penyusunan laporan 

dan penggandaannya. Beberapa hal  di atas diharapkan dapat memperlancar dalam 

pelaksanaan penelitian. 
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3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2000:115), 

sedangkan menurut Sugiyono (2002:57) bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subyek-subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. 

Secara sederhana, populasi merupakan kumpulan dari subyek-subyek yang 

memiliki karakter sejenis dan dijadikan sebagai sumber pencarian informasi.  

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh widyaiswara  Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, yang aktif hingga 2008 

berjumlah 32 orang.  

 Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto:1996). Senada dengan pendapat di atas,  populasi merupakan 

keseluruhan hal yang dijadikan bahan penelitian dan digeneralisasikan. 

(Muhammad Ali:1999). Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang. Hingga penelitian dilakukan, jumlah widyaiswaranya 

adalah 32 orang. Dari 32 orang tersebut, 9 orang dari bidang diklat administrasi 

sedangkan sisanya 23 orang dari bidang diklat teknis, baik teknis kependidikan 

dan non kependidikan. 

Keseluruhan populasi tersebut memiliki karakteristik yang sama 

diantaranya: 
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1. Pendidikan 

Seluruh populasi pendidikan minimal S1. Selain itu, sebagai pegawai negeri 

sipil yang telah lulus dalam uji kelayakan sebagai widyaiswara di Lembaga 

Administrasi Negara (LAN). Bahkan pada saat dilakukan penelitian semua telah 

resmi menjadi widyaiswara dengan masa kerja antara 2-13 tahun. 

2. Usia 

Dari segi usia, semua responden yang menjadi populasi telah dewasa, di atas 21 

tahun. Rentang usia yang ada antara 36-59 tahun; 

3. Tempat Kerja 

Karena semua tercatat sebagai widyaiswara di Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, maka secara faktual seluruh 

populasi di tempat kerja yang sama. Ini menggambarkan populasi dalam kondisi 

yang homogin. 

3.3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh   populasi  (Sugiyono,  2002:56).   Senada   dengan   hal   tersebut,   Arikunto  

(1998:104)  menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi.  

Ada penelitian yang hanya mengambil sebagian dari populasinya, namun 

ada pula yang menggunakan seluruh populasi sekaligus menjadi sampelnya. 

Memperhatikan jumlah populasi yang hanya 32 bahkan kurang dari 100, 

diputuskan seluruh populasi dijadikan sampel.. Terkait  hal itu, Arikunto 

(1998:103) menyebutnya sebagai penelitian populasi. Sampel tersebut juga 

dinamakan sampel  jenuh karena seluruh populasi dijadikan sampel. 
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Keseluruhan sampel yang merupakan juga populasi di atas oleh ketua 

koordinator widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

diperkenankan untuk menjadi sampel dan responden dalam penelitian.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

diantaranya: 

3.4.1. Angket 

Teknik ini menjadi hal yang utama karena data-data dari seluruh variabel 

akan menggunakan instrumen angket. Pertimbangan menggunakan angket sebagai 

berikut: 

1. Peneliti tidak perlu terlihat secara partisipan dengan kegiatan responden; 

2. Dapat dibagikan secara serentak kepada seluruh responden seberapapun 

jumlahnya; 

3. Dibuat dengan menggunakan anonim (tanpa menyebut nama responden) 

sehingga responden bebas menjawab; 

4. Dapat bersifat standar, dalam arti seluruh responden sesuai dengan jenis 

variabel dan isinya sama dalam penyusunan angketnya. 

Berkaitan dengan angket tersebut, pertanyaan yang disusun berkenaan 

dengan Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang, Etos Kerja, dan Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang. Untuk jenis angketnya adalah angket terstruktur dan 

tertutup, karena responden dalam menjawab telah disediakan option yang harus 

dipilih. 
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Dalam penyusunan angket, mengacu pada tiga variabel yang akan diteliti 

dengan didahului penyusunan kisi-kisi yang dapat dijadikan pedoman dalam 

penyusunannya. Adapun kisi-kisi penyusunan angket tersebut sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Variabel Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 
Indikator Nomor item Responden 

Kepemimpinan 

1. sifat kepemimpinan 1,2,3,4,5 

Widyaiswara 

 2.  Tipe kepemimpinan  6,7,8,9,10 

3. Orientasi 

kepemimpinan 
11,12,13,14,15 

4. Penerapan kewenangan 

kepemimpinan  
 16,17,18,19,20 

Etos Kerja 

Widyaiswara 

1. Usaha keras dan 

menghargai waktu 
1,2,3,4,5, 

Widyaiswara 

2. Bertanggung jawab dan 

keinginan produktivitas 

tinggi 

6,7,8,9,10 

3. Bangga dan loyal 

dengan profesinya 
11,12,13,14,15 

4. Selalu ingin berprestasi 

dan jujur 
16,17,18,19,20 

Kinerja 

Widyaiswara 

1. Krestivitas dan 

produktivitas 

berkenaan tugas atau 

kediklatan 

1,2,3,4,5,6, 
Widyaiswara 

 

2. Pelaksanaan PBM di 

kelas/luar kelas 

7,8,9,10,11,12,13,

14 
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3. Pelaksanaan tugas 

pokok 

kewidyaiswaraan  

15,16,17,18,19,20

,21,22 

4. Pelaksanaan evaluasi 

kediklatan 

23, 24,25, 26, 27, 

28,29,30 

 

Angket tersebut akan diberikan hanya sekali untuk 32 orang. Dari 

jumlah tersebut kemudian dilakukan uji validitas dan reliabelitas. Data 

hasil pengolahan kemudian ditetapkan bahwa hanya akan diambil 30 orang 

sedangkan yang invalid diabaikan. Dengan menggunakan tabel Kregie, 

dan tingkat kesalahan 5%. Diharapkan dengan cara itu dapat diperoleh 

gambaran konkrit hasil penelitian.  

3.5 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, dan satu variabel 

dependen. Variabel independen tersebut: Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang (X1) dan Etos Kerja Widyaiswara(X2) untuk 

variabel dependennya adalah Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang (Y). 

3.5.2 Definisi Operasional 

3.5.2.1 Kepemimpinan  

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan atau suatu upaya 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik 

langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan 
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orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang 

hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu. Dimensi yang 

dapat dijadikan indikator kepemimpinan tersebut diantaranya (1) sifat 

kepemimpinan, (2) tipe kepemimpinan, (3) orientasi kepemimpinan, (4) 

penerapan kewenangan kepemimpinan,   

3.5.2.2 Etos Kerja Widyaiswara 

      Etos Kerja adalah kondisi psikologis yang berkenaan dengan sikap  

mental, semangat, karakter, kemauan, dan motivasi seseorang dalam 

mengerjakan atau menghadapi segala sesuatu yang hubungan dengan 

kerja. Dimensi yang dapat dijadikan indikator adalah (1) Usaha keras dan 

menghargai waktu, (2) Bertanggung jawab dan keinginan produktivitas 

tinggi, (3) Bangga dan loyal dengan profesinya, (4) Selalu ingin 

berprestasi dan jujur. 

3.5.2.3.Kinerja widyaiswara 

Hasil kerja atau gambaran mengenai tingkatan pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi unit kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang. Dimensi yang dapat dijadikan sebagi indikator 

diantaranya (1) tingkat kehadiran, (2) pelaksanaan proses belajar mengajar 

di dalam/di luar kelas, (3) pelaksanaan tugas pokok, (4) pelaksanaan 

kegiatan di luar tugas pokok. 

3.6 Uji Validitas Dan  Reliabelitas   

3.6.1 Uji Validitas 
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Uji validitas merupakan suatu upaya untuk mengetahui tingkat keabsahan 

instrumen (angket) yang akan dipergunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada 

angket mampu mengungkapkan sesuatu yang hendak diukur oleh angket tersebut 

(Ghozali, 2001:131). 

Dalam uji validitas ini, yang diperunakan adalah uji validitas dengan analisis 

item (tiap butir). Sugiyono dan Eriwibowo (2002:220) analisis item adalah 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total  yang merupakan jumlah setiap 

skor butir. Untuk mengetahui hasilnya, analisis ini menggunakan rumus korelasi 

product moment yang dikemukakan oleh Pearson. 

Item angket dikatakan valid apabila tabhit rr ≥  dan tidak valid jika .tabhit rr ≤   

Untuk mempermudah dalam perhitungan dan analisisnya dipergunakan bantuan 

komputer Program SPSS 11.0 for windows. Sehingga keputusan ujinya semua 

sudah terdapat dalam tampilan out put program SPSS for windows tersebut secara 

langsung sehingga tidak perlu membandingkan dengan koefisien korelasi yang 

ada dalam tabel.  

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabelitas adalah suatu pengujian terhadap instrumen untuk mengetahui 

tingkat konsistensi (keajegan). Suatu angket dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2001:129). Reliabelitas angket ini diuji secara internal 

consistency. Cara yang dilakukan adalah mencobakan instrumen sekali kemudian 
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hasilnya dianalisis. Analisis tersebut dengan menggunakan rumus rumus Alpha 

Cronbach. 

Hasil perhitungan dan analisis reliabelitas angket tersebut selanjutya 

memanfaatkan bantuan komputer program SPSS 11.0 for Windows. Anatara 

perhitungan validitas dan reliabelitas dalam satu paket atau menu dalam program 

komputer tersebut.  Selain itu, untuk validitas dan reliabelitas tersebut dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan tabel Kregie, dengan taraf signifikan 5%. 

Hasilnya kemudian ditetapkan 30 untuk menentukan tingkat validitas dan 

reliabelitasnya. Sisanya, untuk yang invalid diabaikan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskreptif 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

penyebaran skor hasil penelitian masing-masing variabel secara 

kategorikal. Hal ini bertolak dari konsep Azwar (1995) bahwa skor total 

individual yang semakin mendekati skor total ideal dapat diinterpretasikan 

sebagai semakin positif. Sebaliknya jika semakin mendekati skor ideal 

minimal berarti semakin negatif.  

 Analisis deskriptif dipergunakan untuk mengetahui kondisi 

pelayanan diklat, kualitas layanan pembelajaran widyaiswara, dan 

kepuasan peserta diklat prajabatan. Pengolahan dengan menggunakan 

pengelompokan data dengan membuat distribusi frekuensi. Untuk 

mengetahui kondisi variable tersebut digunakan rumus: %100x
idealskor
riilskor
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Dengan kriteria (0-19%) tidak memuaskan, (20-39%) kurang memuaskan, 

(40-59%)  cukup memuaskan, (60-79 %) memuaskan, dan (80–100%) 

sangat memuaskan. Perencanaan analisis data dan semua perhitungan 

menggunakan bantuan SPPS 11.0 for Windows, sehigga dimungkinkan 

tanpa menampilkan rumus statistiknya.  

 

3.8 Uji Persyaratan  

3.8.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak (Ghozali, 2001:76) Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati data normal. Untuk menguji apakah 

distribusi data normal atau tidak dapat  dilakukan dengan beberapa cara.  

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan melalui ujji Kolmogorov-

Smirnov dan melihat normal probability plot melalui Tampilan output SPPS 10.0. 

menurut Siegel (1975:59-63). Uji Kolmogorov-Smirnov memusatkan perhatian 

Pada Penyimpangan atau deviasi maksimum yaitu, D = max ( ) ( )XSXF No − , 

dengan distribusi sampling Ddi Ho diketahui normal. Keputusan uji, jika p sama 

atau kurang dari ,α ditolak Ho, dan jika p lebih dari α , terima Ho. 

Metode normal probability plot membanding distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka 
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garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Imam Ghozali, 2001:77).  

3.8.2 Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model linear yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Dalam penelitian ini uji linearitas yang 

digunakan adalah  uji Durbin Waston (DW). Uji ini dilakukan untuk melihat ada 

tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Uji Durbin-Watson digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu, dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi. Bila Durbin Waston terletak di antara batas atas (0,88) dan 

4-0,88=3,12, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi, dan jika sebaliknya ada autokorelasi (Ghozali, 2001:6). 

3.8.3 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas tersebut digunakan matrik korelasi variabel-variabel 

bebas, dan melihat nilai toleran dan variance inflation faktor (VIF). Untuk 

menghitungnya juga menggunakan program SPSS 11.0 for Windows. 

Jika dari matrik korelasi antar variabel bebas ada korelasi tinggi (umumnya 

di atas 0,90), ada indikasi multikolinearitas, begitu pula sebaliknya. 

3.8.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis nol yang diajukan adalah ”tidak ada pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang dan Etos Kerja terhadap Kinerja 
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widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang” baik secara 

parsial maupun simultan. 

Persamaan regresi linear ganda dengan dua prediktor adalah : 

221 1 XX bbbY o ++= ,dimana ” ob ” merupakan konstanta yang menyatakan jika 

tidak ada nilai X1 dan X2, maka nilai ”y” adalah ” ob ”. ”b1” adalah koefisien 

regresi X1 yang menyatakan bahwa setiap penambahan ”1”X1 akan meningkatkan 

”y” sebesar ” b1”. Begitu juga ” 2b ” adalah koefisien regresi X2 yang menyatakan 

bahwa setiap penambahan ”1”X2 akan meningkatkan ”y” sebesar ” 2b ”. 

Pengujian Hipotesis nol simultan digunakan statistik uji F tes, dengan 

keputusan uji, ”jika tingkat signifikansi ”p” kurang dari 0,05, hipotesis nol 

ditolak, dan jika sebaliknya yang terjadi hipotesis nol diterima. Untuk pengujian 

hipotesis nol  partial digunakan  statistik uji t tes, dengan keputusan uji; jika 

tingkat signifikansi ”p” kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, dan jika 

sebaliknya maka hipotesis nol diterima. Untuk menghitungnya juga menggunakan 

program SPSS 11.0 for Windows. 

Untuk kontribusi variabel independen terhadap variabel independen, secara 

simultan besarnya ditunjukkan oleh nilai R square, menggunakan program SPSS 

11.0 for Windows dan secara partial akan dihitung secara manual dengan 

menggunakan  rumus SR. Xi. R 2 . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti pada 

Lampiran 1 (satu), berbentuk angket diberikan  kepada seluruh widyaiswara yang 

aktif sampai dengan tahun 2008 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang untuk diisi sesuai dengan kondisi, realitas, dan pandangannya.  

Hal tersebut dilakukan  untuk memperoleh data variabel Kinerja 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang (Y), 

Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

(X1) dan Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang (X2). Hasil pengolahan data penelitian dapat dilihat pada lampiran 2 

 

4.1.1 Kinerja Widyaiswara (Y) 

Data Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang hasil penelitian terdapat pada lampiran 2. Secara umum penyebaran 

atau distribusinya dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 : Histogram Variabel Kinerja Widyaiswara  Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang Y 

 

Data tersebut dibuat distribusi frekuensinya. Langkah yang harus dilakukan 

sebagai berikut. 1) menghitung range dengan cara mengurangi skor tertinggi 

dengan skor terendah. 3) menentukan interval kelas dengan cara membagi range 

dengan kategori diambil 5 (Irianto, 1988). 4) menentukan kelas berdasar batas 

bawah dan batas atas, dan 5) mencari frekuensi banyaknya responden yang masuk 

pada tiap interval tertentu. Langkah-langkah dalam perhitungan  di atas dilakukan 

sebagai berikut: 

1) Mencari interval kelas  

Interval = 12 dibulatkan 8,11
5

59
5

72131
==

−  

2) Membuat tabel  

Setelah penentuan interval, selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi 

bergolong berdasar interval tersebut di atas. Pembuatan  tabel distribusi frekuensi 
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bergolong tersebut sesuai dengan  kategori jawaban angket mengenai Kinerja 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Tabelnya 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 : Distribusi Kategori Skor Kinerja Widyaiswara  Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang 

 
No Kelas Interval Frekuensi Prosentase Kategori 
1 122 – 131 5 13,9 Sangat   baik 
2 110 – 122 15 41,7 Baik 
3 97 – 109 16 44,4 Cukup 
4 84 – 96 0 0 Kurang baik 
5 72 – 83 0 0 Tidak baik 
  36 100  

Sumber : data primer yang diolah, 2008 

 

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak pada rentang skor 

antara 97-109  sebanyak (44,4%) pada kategori cukup. Artinya berdasarkan hasil 

pengolahan data, Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang cukup baik. 

Kondisi Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang seperti tersebut diatas, sebelumnya  dapat dihitung dengan 

menggunakan skor ideal dengan rumus sebagai berikut: 

%100x
idealskor
riilskor
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Skor ideal = 48 pertanyaan x 36 responden x 5 = 8640. Data hasil pengolahan 

untuk kinerja ditotal seluruhnya diperoleh skor 3435 Dalam bentuk persentase 

sebagai berikut: 

%20,53%100
8640
4597

=x . 

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh skor Kinerja widyaiswara sebesar 

53,20%. Berdasarkan kategori penskoran jawaban angket yang telah dibuat 

sebelumnya, yaitu 1) sangat tinggi (85%-100%), 2) tinggi 69%-84%, 3) sedang 

(53%-68%), 4) rendah (37%-52%), dan 5) sangat rendah  (20%-36%). Dengan  

kategori di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang yang sebesar 53,20% termasuk kategori 

sedang.  

4.1.2 Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang (X1) 

Hasil pengolahan data kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan 

Pelatihan  Keagamaan Semarang terdapat dalam lampiran 3 Secara umum 

penyebaran atau distribusi skornya dapat disajikan dalam bentuk grafik 

histogram sebagai berikut:  
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Gambar 4.2 : Histogram  Variabel Kepemimpinan Kepala  Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang X1 

 
 

Data tersebut di atas selanjutnya ditentukan  distribusi frekuensinya. 

Langkah yang harus dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu. 1) menghitung 

range dengan cara mengurangi skor tertinggi dengan skor terendah. 3) 

menentukan interval kelas dengan cara membagi range dengan kategori diambil 5 

(Irianto, 1988). 4) menentukan kelas berdasar batas bawah dan batas atas, dan 5) 

mencari frekuensi banyaknya responden yang masuk pada tiap interval tertentu.  

Perhitungan untuk langkah di atas dilakukan sebagai berikut: 
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1) Mencari interval kelas  

Interval = 8,13
5

69
5

67136
==

−  dibulatkan menjadi 14 

2) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Setelah penentuan interval, selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi 

bergolong berdasar interval tersebut di atas. Pembuatan  tabel distribusi frekuensi 

bergolong tersebut sesuai dengan  kategori jawaban angket mengenai 

Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

Tabelnya sebagai berikut 

 

Tabel 4.2 : Distribusi Kategori Skor Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang 

No Kelas interval frekuensi Prosentase Kategori 
1 123 – 136 5 13,9 Sangat Efektif 
2 109 – 122 9 25 Efektif 
3 95 - 108 22 61,1 cukup 
4 81 – 94  0 0 Kurang 
5 67 – 80 0 0 Tidak efektif 
    36 100  

Sumber : data primer yang diolah, 2008 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak pada rentang 

skor antara 95-108 sebanyak (61,1%) pada kategori cukup efektif. Artinya 

berdasarkan persepsi widyaiswara, Kepemimpinan Kepala Balai dalam memimpin 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang termasuk kategori efektif.  

Kondisi Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang  

dalam memimpin diperoleh  secara kategorial apakah sangat efektif, cukup 
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efektif, kurang efektif, dan tidak efektif dapat dihitung dengan menggunakan skor 

ideal dengan rumus sebagai berikut: 

%100x
idealskor
riilskor

 

Skor ideal = 30 soal x 36 responden x 5 = 5400. Hasil pengolahan data penelitian 

tentang Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang menunjukkan skor total 11406. Sehingga dihitung prosentase skor 

capaian: 

%06,66%100
5400
3564

=x  

Dari hasil perhitungan diperoleh skor efektifitas Kepemimpinan Kepala Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang sebesar 66,06%. Selanjutnya 

berdasarkan kategori penskoran jawaban angket dibagi menjadi lima, yaitu 1) 

sangat efektif (85%-100%), 2) efektif 69%-84%, 3) cukup efektif (53%-68%), 4) 

kurang efektif (37%-52%), dan 5) tidak efektif (20%-36%). Berdasar kategori 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang termasuk kategori cukup efektif (66,06%).  

4.1.3 Etos Kerja Widyaiswara  Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang (X2) 

Data Etos Kerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang ada pada lampiran 4. Secara umum penyebaran atau distribusi data 

penelitian dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 : Histogram  Variabel Etos Kerja Widyaiswara  Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang (X2) 

 
Data tersebut dibuat distribusi frekuensinya.  Langkah yang ditempuh juga 

sama seperti sebelumnya yaitu: 1) menghitung range dengan cara mengurangi 

skor tertinggi dengan skor terendah. 3) menentukan interval kelas dengan cara 

membagi range dengan kategori diambil 5 (Irianto, 1988). 4) menentukan kelas 

berdasar batas bawah dan batas atas, dan 5) mencari frekuensi banyaknya 

responden yang masuk pada tiap interval tertentu.  

Perhitungan untuk langkah di atas dilakukan sebagai berikut: 

1) Mencari interval kelas  

Interval = 8
5
40

5
68108

==
−  
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2) Membuat tabel distribusi frekuensi bergolong berdasar interval tersebut dapat 

digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi bergolong sesuai dengan  

kategori jawaban angket mengenai Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang sebagai berikut: 

Tabel 4.3 : Distribusi Kategori Etos Kerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang 

 
No Kelas interval Frekuensi Prosentase Kategori 
1 100 – 108 1 2,8 Sangat tinggi 
2 92 – 99 15 41,7 tinggi 
3 84 – 91 20 55,6 sedang 
4 76 – 83  0 0 Rendah 
5 68 – 75  0 0 Sangat rendah 
   36 100   

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak pada rentang 

skor antara 84-91 sebanyak (55,6%) pada kategori sedang. Artinya berdasarkan 

pengolahan data angket yang disebarkan, menunjukkan bahwa etos kerja 

widyaiswara termasuk sedang. Hal tersebut dikaitkan dengan pengkategorian etos 

kerja dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya 

skor yang diperoleh dihitung dengan menggunakan skor ideal dengan rumus 

sebagai berikut: 

%100x
idealskor
riilskor

  

Skor ideal = 25 item pertanyaan x 36 responden x 5 (kategori) = 4500. Berdasar 

data ditotal seluruhnya diperoleh 3033, Sehingga dihitung prosentase skor 

capaian: 
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%4,67%100
4500
3033

=x . 

Dari hasil perhitungan diperoleh skor kompetensi Etos kerja widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang sebesar 67,4%. Selanjutnya 

berdasarkan kategori penskoran jawaban angket dibagi menjadi lima, yaitu 1) 

sangat tingg (85%-100%), 2) tinggi 69%-84%, 3) sedang (53%-68%), 4) rendah 

(37%-52%), dan 5) sangat rendah (20%-36%). Berdasar kategori tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang termasuk kategori sedang (67,4%).  

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Pengujian Persyaratan Analisis 

Analisis statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi sederhana dan ganda. Adapun penggunaan analisis 

regresi memerlukan asumsi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu ada beberapa uji 

persyaratan yang harus dipenuhi apabila menggunakan analisis regresi, yaitu uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji  heteroskedastisitas.  

Maka untuk menguji  hal tersebut dilakukan dengan menggunakan program 

komputer SPSS. 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Seperti dijelaskan pada bab III yang dilakukan uji coba hanyalah variabel 

dependen Y saja. Dari hasil pengolahan output Lampiran 7,  terlihat bahwa 

diagram uji normalitas seperti berikut:  
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Normal P-P Plot of Kinerja widya iswara

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1.00

.75

.50

.25

0.00

 
 

 

Gambar 4.4 : Kurva Normal Variabel Kinerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang 

Terlihat bahwa diagram batang tesebut menunjukkan cenderung normal. 

Selanjutnya dilihat dari garis normal dari Lampiran 7  sebagai berikut:   

Hal tersebut menunjukkan bahwa p-p plot bersifat normal karena sebaran data 

berada pada daerah sekitar garis trend normal. Diperkuat dengan uji Kolmogorov 

Smirnov (lihat lampiran 7), dimana  

Ho  : variabel berdistribusi normal 

H1   : variabel berdistribusi tidak normal 
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Tabel 4.4 : Uji  Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

36 36 36
99.0833 84.2500 95.4167

18.86550 10.08641 16.37659
.176 .177 .127
.176 .177 .127

-.079 -.173 -.098
1.056 1.060 .759

.215 .211 .612

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kepemimpin
an kepala
balai diklat

Etos kerja
widya iswara

Kinerja widya
iswara

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Pada output lampiran 7 yang disajikan kembali pada tabel 4.4; seperti di atas, sig 

dari masing-masing variabel  lebih besar dari 5%. Jadi Ho diterima, artinya data 

variabel yang diteliti berdistribusi normal.  Dengan demikian pengolahan data 

dapat dilanjutkan dengan analisis regresi 

4.2.1.2 Uji Multikolinieritas (untuk Regresi Ganda) 

Tujuan dilakukan pengujian multikolinieritas adalah untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen cukup 

tinggi. Jika ada korelasi tinggi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinieritas (multiko). Model yang baik seharusnya tidak ada korelasi yang 

tinggi diantara variabel independen. Cara untuk mendeteksi gejala 

multikolinieritas dilihat dari pengolahan data dengan output lampiran 11, yaitu 

melihat nilai toleran dan VIF-nya sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 : Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.850 1.177

.850 1.177

Kepemimpinan kepala
badan diklat
Etos kerja widya iswara

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja widya iswaraa. 
 

 
Berdasar tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF seluruhnya tidak lebih 

dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 jadi berdasar kriteria bahwa pada 

model regresi tidak terjadi multikolinearitas.  

4.2.1.3 Uji Heteroskedatisitas 

Uji asumsi Heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah residual 

pengamatan yang satu dengan residual pengamatan yang lainnya mempunyai 

varian berbeda, jika varian sama artinya homokedasti. Pengujian ini dengan 

melihat sebaran nilai residual, apabila penyebaran diagram residual terlihat 

membentuk pola tertentu berarti terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika 

penyebarannya cukup menyebar acak maka tidak terjadi heteroskedatisitas.  

Perhatikan diagram lampiran 10. dengan grafik sebaran nilai error sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.5 : Sebaran Error (residual) Regresi  

Disini terlihat bahwa nilai error cukup menyebar disekitar garis nol 

mendatar. Jadi data tersebut mencerminkan tidak terjadi heteroskedatisitas.  

 

4.3 Analisis Data Penelitian (Pengujian Hipotesis) 

Tujuan dari analisis data adalah untuk menguji pengaruh variabel 

Kepemimpinan Kepala Balai  Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

dan variabel Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang terhadap Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang dengan menggunakan bantuan program SPSS. 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan di awal, berikut ini secara ringkas 

disajikan hasil – hasil pengujian statistiknya dari ke tiga hipotesis yang diajukan. 
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4.3.1 Pengujian Terhadap Koefisien Regresi Sederhana 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F, yaitu untuk menguji 

signifikansi masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

bergantung. Model persamaan Regresi sederhana dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

Y^  =  a1  +  b1X1 

Y^  =  a2  +  b2X2   

4.3.1.1 Pengaruh  Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang  (X1) terhadap Kinerja Widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang (Y)   

Hipotesis I : 

Ho  :  β  = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
1

b
a

 =  0 

Kepemimpinan Kepala Balai  Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

tidak mempunyai hubungan linier terhadap Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Keagamaan Semarang. 

H1  :  β  ≠ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
1

b
a

 ≠ 0 

Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

mempunyai hubungan linier terhadap Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang. 

Perhatikan Lampiran 12 untuk menyatakan persamaan regresi dibaca pada 

Coefficients.  
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Tabel 4.6 : Persamaan Regresi X1→ Y 

Coefficientsa

43.573 11.976 3.638 .001

.523 .119 .603 4.405 .000

(Constant)
Kepemimpinan
kepala badan diklat

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja widya iswaraa. 
 

 
Y^ = 43,573 + 0,523X1 

Dari tabel Anova  lampiran 12 diperoleh: 

Tabel 4.7 :  Uji Linieritas X1→ Y 

ANOVAb

3410,285 1 3410,285 19,401 ,000a

5976,465 34 175,778
9386,750 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepemimpinan kepala badan diklata. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
 

 

Berdasarkan tabel Anova di atas diperoleh nilai probabilitas sig 0,00a <α 0,05 hal 

ini berarti Ho ditolak. Artinya model regresi Y^ = 43,573 + 0,523X1 adalah linear. 

 Oleh karena itu dapat dilanjutkan untuk melihat seberapa besar sumbangan 

X1 terhadap Y pada nilai R2 Lihat lampiran Tabel 12 : Besar Pengaruh  X1→ Y 
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Hal ini dapat dilihat pada nilai R square pada output. Nilai tersebut menunjukkan 

R2= 0,363. = 36,3 Artinya variabel Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang dapat memberi kontribusi pengaruh terhadap 

Kinerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

sebesar 36,3% dan sisanya sekitar  63,7% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 
Tabel 4.8  Besar Pengaruh  X1 → Y 

      

Model Summaryb

.603a .363 .345 13.25814 .363 19.401 1 34 .000
Mode
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
he Estimate

R Square
ChangeF Change df1 df2 ig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Kepemimpinan kepala badan diklata. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
 

 
 

4.3.1.2 Pengaruh Etos kerja widyaiswara X2 Terhadap Kinerja 

widyaiswara Balai  Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang Y   

Hipotesis I : 

Ho  :  β  = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
2

b
a

 = 0 

Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

tidak mempunyai hubungan linier terhadap Kinerja widyaiswara. 

H1  :  β  ≠ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
2

b
a

≠ 0 
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Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

mempunyai hubungan linier terhadap Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang. 

Perhatikan Lampiran 13 untuk menyatakan persamaan regresi dibaca pada 

Coefficients. 

Tabel 4.9 : Persamaan Regresi X 2  → Y 

Coefficients a

-12,813 14,446 -,887 ,381
1,285 ,170 ,791 7,544 ,000

(Constant)
Etos kerja widya iswara

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja widya iswaraa. 
 

 
      Y^ =  -12,813 + 1,285X2 

Dari tabel Anova  lampiran 13 diperoleh: 

Tabel 4.10: Uji Linieritas X2  → Y 

ANOVAb

5876,224 1 5876,224 56,912 ,000a

3510,526 34 103,251
9386,750 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Etos kerja widya iswaraa. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
 

 
 Berdasarkan tabel Anova di atas diperoleh nilai probabilitas sig 0,000a 

<α 0,05 hal ini berarti Ho ditolak. Artinya model regresi Y^ =  -12,813 + 1,285X2 

adalah linear. Karena keliniearan tersebut dan nilai b2=1,285 adalah positif maka 

menunjukkan adanya pengaruh positif X2 terhadap Y. Oleh karena itu dapat 

dilanjutkan untuk melihat  
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seberapa besar sumbangan X2 terhadap Y pada nilai R2 Lihat lampiran 13. Hal ini 

dapat dilihat pada nilai R square pada output.  

Tabel 4.11 : Besar Pengaruh X2→ Y 

Model Summaryb

,791a ,626 ,615 10,16124 56,912 1 34 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Etos kerja widya iswaraa. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
 

 

Nilai tersebut menunjukkan R2= 0,626 = 62,6.%. Artinya variabel Etos kerja 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang dapat 

memberi kontribusi pengaruh terhadap Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang sebesar 62,6 dan sisanya sekitar 37,4%  

dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.3.2 Pengujian Terhadap Koefisien Regresi Ganda 

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang X1, Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang X2 secara bersama terhadap Kinerja widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang Y (Regresi Ganda) 

  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara keseluruhan (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan distribusi  F    dari hasil SPSS. 

Secara umum persamaan Regresi yang mempunyai variabel bergantung   (Y) 

dengan dua variabel independen  (X1, X2) adalah sebagai berikut: 
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                  Y  =  a  +  b1X1 +  b2X2  

Uji simultan dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

Hipotesis : 

 Ho  :  β1 =  β2 =  β3  =  0   

Variabel Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang dan Etos K 

kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang  tidak 

mempunyai hubungan linier dengan Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang 

  H1  :  salah satu beta tidak nol  

Variabel Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang dan Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang  mempunyai hubungan linier dengan Kinerja widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

 Perhatikan Lampiran 14: Persamaan Regresi ganda diperoleh 

Tabel 4.12 : Persamaan Regresi Ganda X1, X2→ Y 

Coefficientsa

-24.320 12.891 -1.887 .068

.303 .085 .349 3.547 .001

1.065 .160 .656 6.679 .000

(Constant)
Kepemimpinan kepala
badan diklat
Etos kerja widya iswar

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja widya iswaraa. 
 

 
   Y^ = -24,320+ 0,303X1 + 1,065X2 
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Dari tabel Anova  lampiran 14 diperoleh: 

Tabel 4.13 : Uji Linieritas X1, X2,  → Y 

ANOVAb

6845.310 2 3422.655 44.442 .000a

2541.440 33 77.013
9386.750 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Etos kerja widya iswara, Kepemimpinan kepala badan
diklat

a. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
 

 
Berdasarkan tabel Anova di atas diperoleh nilai probabilitas sig 0,000a <α 0,05 

hal ini berarti Ho ditolak. Artinya model regresi Y^ = -24,320+ 0,303 X1 + 1,065 

X2 adalah linear. 

Karena keliniearan tersebut dan nilai b1= 0,303 dan b2= 1,065 adalah positif 

maka menunjukkan adanya pengaruh positif X1 dan X2 terhadap Y. Oleh karena 

itu dapat dilanjutkan untuk melihat seberapa besar sumbangan X1, X2 terhadap Y 

pada nilai R2 Lihat lampiran 14. Hal ini dapat dilihat pada nilai R square pada 

output.  

Tabel 4.14: Besar Pengaruh X1, X2,  → Y 

          
 

Nilai tersebut menunjukkan R2= 0,729.=72,9 Artinya variabel 

Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang dan 

Etos kerja wwidyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

dapat memberi kontribusi pengaruh secara bersama terhadap Kinerja widyaiswara.  
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Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang sebesar 72,9%, dan sisanya 

sekitar 27,1%, dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.4 Analisis dan Pembahasannya 

4.4.1 Kepemimpinan Kepala Balai Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang (X1) 

Hasil pengolahan data pada variabel Kepemimpinan Kepala Balai  

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang menunjukkan kondisi yang 

bersifat tidak homogen. Secara umum pandangan widyaiswara terhadap kepala 

Balai Diklat  dalam  memimpin cenderung tidak berpendapat sama. Mereka masih 

berbeda-beda dalam berpendapat antara satu dengan yang lainnya. Ketidaksamaan 

pandangan tersebut tentu berdasarkan alasannya masing-masing. Bagi yang 

kurang terkena dampak dari persoalan yag muncul cenderung memandang positif, 

sebaliknya yang merasakan dampaknya cenderung negatif atau acuh-tak acuh. 

Ditinjau dari segi pengelompokkan kategori, semua komunitas memberikan 

persepsi pada kategori di atas cukup. Dalam hal ini  Kepemimpinan Kepala Balai  

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang terhadap Kinerja widyaiswara 

mempunyai pengaruh yang cukup. Jadi walaupun para widyaiswara memandang 

terhadap Kepemimpinan Kepala Balai diklat tidak begitu kompak berargumentasi, 

namun secara umum mereka mempunyai pandangan bahwa kepemimpinan 

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang dengan kategori 

cukup. Artinya mereka memandang  bahwa kepemimpianya efektif juga tidak, 

tidak efektif pun juga tidak, sehingga hanya menunjukkan cukup. Kalaupun 
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dinyatakan baik, tidak baik, maka widyaiswara memandang bahwa pimpinannya 

cukup, yaitu antara baik dan tidak baik. 

Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan akan 

mendapatkan penilaian dari anggotanya. Apalagi para widyaiswara merupakan 

sosok sumber daya manusia yang memiliki berbagai pengalaman dalam hal 

kediklatan sehingga nilai kritisnya cukup tinggi terhadap situasi dan kondisi 

lingkungannya. 

4.4.2  Etos Kerja Widyaiswara (X2) 

Dari hasil pengolahan data, kondisi etos kerja menunjukkan sedang. Para 

widyaiswara selama ini dalam bekerja hanya dalam kondisi sedang-sedang saja. 

Tidak tinggi dan juga tidak rendah. Tentu hal ini tidak lepas bahwa ada yang 

memiliki eos tinggi, namun ada juga yang rendah. Namun demikian, secara umum 

menujukkan etos kerja yang sedang. 

Etos kerja yang menunjukkan adanya semangat, kebiasaan, perilaku dalm 

menghadapi tugas-tugas dihadapi secara sederhana. Apa yng dapat dilakukan 

tentu juga dilakukan. Pemanfaatan waktu, kreatifitas, dan lainnya tidaklah tinggi 

sehingga ada gambaran bahwa widyaiswara asal melaksanakan tugas yang 

diberikan sehingga kurang menunjukkan adanya seangat dalam bertugas. 

4.4.3 Kinerja Widyaiswara 

Kinerja sebagai wujud empati terhadap kemampuan dalam melaksanakan 

tugas ternyata juga sama dengan etos kerja. Hasil pengolahan data menunjukkan 

bahwa kinerja widyaiswara dalam kondisi sedang, dalam arti tidak tinggi dan 
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tidak rendah. Kondisi ini tentu sangat terkait dengan persepsi yang sama terhadap 

kondisi lingkungan kerja yang ada. 

Kinerja yang sedang di atas memberikan pemahaman bahwa widyaiswara 

pun prestasinya, hasil kerja, dan kedisiplinannya juga sedang-sedang saja. Jika ada 

yang tinggi atau rendah merupakan variasi dari yang ada, namaun secara umum 

hanya sedang kategorinya. 

4.4.4 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan (X1) terhadap Kinerja Widyaiswara  (Y) 

Kinerja widyaiswara  dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal 

dari dalam maupun dari luar. Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang merupakan faktor yang  menentukan kinerja 

widyaiswara. Temuan penelitian ini membenarkan hal tersebut. Berdasar 

pengujian bahwa Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang berpengaruh positif terhadap Kinerja widyaiswara. 

Sumbangan pengaruh yang diberikan berkategori sedang,  yaitu 36,3%.  Jadi 

pengaruhnya ada dan cukup besar.  

Dalam hal temuan di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang widyaiswara 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang yang merasa mendapat 

kepemimpinan yang efektif akan meghasilkan kinerja tinggi. 

4.4.5 Pengaruh Etos Kerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang (X2) terhadap Kinerja Widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang (Y)  
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Kinerja widyaiswara juga dipengaruhi oleh faktor lain serperti Etos kerja 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang merupakan 

salah satu dari wujud Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang. Kinerja widyaiswara sangat menentukan terhadap 

keberhasilan dalam suatu kediklatan. 

Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif Etos kerja 

widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang terhadap 

tingkat Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang. Besarnya pengaruhpun juga cukup tinggi (62,6%.). Nilai tersebut 

menunjukan suatu hubungan linier yang cukup kuat. Hanya saja hubungan 

tersebut tentunya masih bisa ditingkatkan. 

4.4.4 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Balai dan Etos Kerja Widyaiswara 

Terhadap Kinerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang  

Tingkat efektifitas kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang dan Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang mempengaruhi Kinerja widyaiswara. Dalam penelitian ini 

ditunjukkan adalah faktor Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang dan Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang berpengaruh positif terhadap  

Kinerja widyaiswara. sumbangan pengaruh yang diberikan berkategori 

begitu tinggi yaitu 72,9%.  Jadi pengaruhnya ada cukup besar.  
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Dalam hal temuan di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang widyaiswara 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang yang merasa mendapat 

kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 

dengan baik, dan Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang yang tinggi maka tingkat Kinerja widyaiswara  Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang akan nampak lebih jelas.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasar hasil penelitian  dapat disimpulkan sebagai berikut:  

5.1.1 Semakin baik Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang akan mengakibatkan semakin baik kinerja  

widyaiswara, begitu pula sebaliknya kalau Kepemimpinan tidak baik 

maka akan mengakibatkan kinerja iswara menurun. 

5.1.2  Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang menunjukkan cukup efektif, yaitu tidak tinggi dan tidak 

rendah dalam mempengaruhi terhadap kinerja widyaiswara, sehinga 

dapat disimpulkan kinerjanya semakin baik. 

5.1.3 Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang dan Etos kerja widyaiswara jelas tampak bahwa 

kepemimpinan Kepala Balai Penidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang dan Etos kerja widyaiswara baik bersama maupun sendiri-

sendiri mempengaruhi terhadap kenerja widyaiswara, sehingga dapat 

disimpulkan kinerja widyaiswara semakin baik. 

5.2  Saran-saran 

 Berdasar temuan di atas bahwa Kinerja widyaiswara Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keagamaan Semarang tergolong cukup efektif, selanjutnya bahwa 

Kepemimpinan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan dan Etos 
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kerja widyaiswara berpengaruh positif terhadap Kinerja widyaiswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, maka perlu disarankan: 

5.2.1 Efektifitas Kepemimpinan diperlukan sebagai dorongan dan motivasi. 

Hal ini dalam rangka peningkatan Kinerja widyaiaswara Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Sehingga timbul 

kecenderungan widyaiswara dapat memberikan pelayanan yang lebih 

baik dalam pelaksanaan kediklatan dan  keberhasilan suatu Pendidikan 

dan Pelatihan akan terwujud 

5.2.2 Etos kerja widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan 

Semarang mempengaruhi terhadap Kinerja widyaiswara, diharapkan 

dalam melaksanakan kerja secara profesional. Widyaiswara harus 

mampu menunjukkan bahwa keberhasilan kediklatan merupakan kerja 

bersama yang salah satunya sikap kompetensi dan profesional dalam 

bertugas..  

5.2.3 Perlunya peningkatan komunikasi yang efektif antara Kepemimpinan dan 

etos kerja widyaiswara, sehingga hal-hal yang dapat mempengaruhi 

terhadap Kinerja Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Semarang dapat teratasi dengan baik. 
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Lampiran 1 : Angket Penelitian 
 

 
ANGKET PENELITIAN TENTANG PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN 

ETOS KERJA TERHADAP KINERJA WIDYAISWARA BALAI 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN  

 SEMARANG TAHUN 2008 
 

A. Petunjuk Umum 

1. Bacalah terlebih dahulu petunjuknya setiap akan mengisi angket ini! 

2. Seluruh pertanyaan hanya berhubungan dengan kondisi yang bapak/ibu 

alami selama dipimpin oleh kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan  

Keagamaan Semarang yang sekarang; 

3. Tidak perlu menuliskan nama bapak/ibu; 

4. Jawablah dengan jujur. 

  B. Petunjuk mengerjakan 

1. Berilah tanda silang (X) dibawah  angka-angka yang ada dalam kotak 

disebelah kanan pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Makna angka-angka tersebut adalah sebagai berikut: 

       1) Untuk Kinerja dan Etos Kerja Widyaiswara 

 

Angka Tingkat Partisipasi Tingkat Kinerja dan Etos Kerja 
1 
2 
3 
4 
5 

   Tidak pernah  
   Pernah 
   Beberapa kali 
   Sering 
   Sering sekali                        

  0 - 19 %   sangat rendah 
20 – 39 %   rendah 
40 – 59 %   sedang 
60 – 79 %   tinggi 
80 – 100 % sangat tinggi          
          

 
                 2) Untuk Kepemimpinan   
 

Angka kondisi kepemimpinan Tingkat kepemimpinan 
1 
2 
3 
4 
5 

 Tidak pernah  
 Pernah 
 Beberapa kali 
 Sering 
 Sering sekali                      

  0 - 19 %    tidak efektif 
20 – 39 %   kurang efektif 
40 – 59 %   cukup 
60 – 79 %   efektif 
80 – 100 % sangat efektif       
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I. Kinerja Widyaiswara 

A. Kegiatan yang Menghasilkan Produk 

1. Kegiatan rutin (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

No Tugas/Kegiatan widyaiswara 1 2 3 4 5 
1 Apakah bapak/ibu selalu membuat bahan ajar ketika 

akan mengajar/melatih peserta diklat? 
     

2 Apakah bapak/ibu selalu mempersiapkan diri membu 
at/ memperbarui bahan presentasi ketika akan menga 
jar? 

     

3 Apabila memperoleh bahan ajar/bahan presentasi 
dari orang lain, apakah diolah/diulas/dikaji terlebih 
dahulu sebelum dijadikan bahan mengajar? 

     

4 Apakah bapak/ibu menyusun GBPP/SAP/ transparan 
si ketika akan mengajar? 

     

5 Apakah bapak/ibu memperbarui GBPP/SAP/transpa 
ransi ketika akan mengajar pada mata diklat yang 
sama dalam waktu yang lain? 

     

6 Apakah bapak/ibu memperbarui/mendesain ulang/ 
menambahkan hal-hal tertentu/yang sejenisnya keti 
ka memperoleh GBPP/SAP/transparansi dari widyais 
wara yang lain sebelum mengajar? 

     

7 Apakah bapak/ibu menyusun bahan pre tes/post tes/ 
ujian bagi peserta diklat? 

     

8 Apakah bapak/ibu menganalisis/meneliti ulang/ mem 
perbaiki bahan pre tes/pos tes/ujian jika telah digu 
nakan berulang-ulang? 

     

9 Apakah bapak/ibu menyusun bahan pre tes/pos tes/ 
ujian yang berbeda dengan yang pernah ada? 

     

 
3. Kegiatan Insidental (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

10 Apakah bapak/ibu pernah menyusun instrumen untuk 
memperoleh data kebutuhan diklat? 

     

11 Apakah bapak/ibu pernah melakukan (observasi)  
kegiatan memperoleh data kebutuhan peserta diklat? 

     

12 Apakah bapak/ibu pernah melakukan analisis 
kebutuhan diklat? 

     

13 Apakah bapak/ibu pernah menyusun kurikulum diklat 
tingkat nasional atau tingkat Balai diklat? 

     

14 Apakah bapak/ibu pernah ditugasi menganalisis 
kurikulum diklat tingkat nasional atau tingkat Balai 
diklat Keagamaan? 
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15 Apakah bapak/ibu pernah menganalisis kurikulum 
kediklatan atau kurikulum lain dalam rangka proses 
pembelajaran kediklatan? 

     

16 Apakah bapak/ibu pernah menyusun modul tingkat 
nasional? 

     

17 Apakah bapak/ibu pernah menyusun modul untuk 
dipergunakan di lingkup Balai Diklat Keagamaan? 

     

18 Apakah bapak/ibu pernah menyusun bahan ajar yang 
dijadikan modul untuk tingkat Nasional atau tingkat 
Balai Diklat Keagamaan? 

     

19 Apakah bapak/ibu pernah melakukan penelitian 
tentang kediklatan? 

     

20 Apakah bapak/ibu pernah menyusun karya tulis/ 
ilmiah tentang diklat 

     

21 Apakah bapak/ibu pernah meringkas isi suatu buku 
yang berbahasa asing? 

     

22 Apakah bapak/ibu pernah menerjemahkan/menyadur 
buku-buku dan bahan ajar lainnya  

     

23 Apakah bapak/ibu pernah menyusun ketentuan atau 
aturan yang ada hubungannya dengan kediklatan? 

     

24 Apakah bapak/ibu pernah membuat pedoman 
juklak/juknis diklat 

     

 
 
 
b. Kegiatan yang tidak Menghasilkan Produk             
(25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48) 

 
. 
25 Apakah bapak/ibu pernah ditugasi menjadi 

moderator/fasilitator/narasumber seminar tentang 
diklat? 

     

26 Apakah bapak/ibu pernah menjadi moderator/fasilita 
tor/narasumber seminar di tempat lain/di luar tentang 
diklat?  

     

27 Apakah bapak/ibu pernah melakukan tutorial diklat 
Jarak Jauh? 

     

28 Apakah bapak/ibu pernah memberikan pelatihan di 
tempat lain atas permintaan dari pihak lain? 

     

29 Apakah bapak/ibu pernah mendapat tugas melakukan 
pengamatan proses diklat? 

     

30 Apakah bapak/ibu pernah melakukan pengamatan 
proses diklat ats inisiatif sendiri? 

     

31 Apakah bapak/ibu pernah menjadi Penanggung jawab 
pengelola program diklat? 
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32 Apakah bapak/ibu pernah mejadi anggota pengelola 
program diklat? 

     

33 Apakah bapak/ibu pernah membimbing peserta 
dalam penulisan kerta kerja dalam diklat yang 
serumpun? 

     

34 
 

Apakah bapak/ibu pernah membimbing peserta 
dalam penulisan kertas kerja dalam diklat yang bukan 
serumpun? 

     

35 Apakah bapak/ibu pernah membimbing praktik kerja 
lapangan? 

     

36 Apakah bapak/ ibu pernah menjadi narasumber 
dalam praktik kerja lapangan? 

     

37 Apakah bapak/ibu pernah memberikan konsultasi ten 
tang penyelenggaraan diklat? 

     

38 Apakah bapak/ibu pernah melaksanakan sarasehan 
dalam rangka penyelenggaraan diklat? 

     

39 Apakah bapak/ibu pernah  melakukan evaluasi 
program diklat? 

     

40 Apakah bapak/ibu pernah melakukan evaluasi hasil 
kediklatan? 

     

41 Apakah bapak/ibu pernah menjadi panitia 
pelaksanaan ujian pada diklat? 

     

42 Apakah bapak/ibu pernah mengawasi pelaksanaan 
ujian pada diklat? 

     

43 Apakah bapak/ibu pernah memeriksa jawaban ujian 
pada diklat? 

     

44 Apakah bapak/ibu pernah mengolah/menganalisis 
hasil jawaban pada diklat? 

     

45 Apakah bapak/ibu pernah melakukan penelitian 
dalam rangka orasi ilmiah? 

     

46 Apakah bapak/ibu pernah melakukan orasi ilmiah?      
47 Apakah bapak/ibu pernah ketua tim penilai widyais 

wara? 
     

48 Apakah bapak/ibu pernah menjadi anggota Tim 
Penilai widyaiswara? 

     

 
2. Etos Kerja 

a. Usaha keras dan menghargai waktu (1,2,3,4,5,6) 
 
No Kondisi Etos Kerja Widyaiswara 1 2 3 4 5 
1 
 
 
 

Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang ini apakah bapak/ibu  
tertantang untuk berlatih/berupaya terus-menerus 
untuk meningkatkan kompetensi sebagai 
widyaiswara? 
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2 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah bapak/ibu ada 
motivasi untuk menggali informasi/menambah ilmu 
terus-menerus 

     

3 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
meningkatkan profesionalisme 

     

4 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah bapak/ibu dapat  
memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan 
berkenaan dengan diklat secara langsung/tidak 

     

5 Dengan kepemmpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah bapak/ibu  ada upaya 
melakukan aktivitas di rumah yang menghasilkan 
produk/bukan produk berkenaan dengan diklat   

     

6 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah sisa waktu di 
kantor/di rumah dimanfaatkan untuk hal-hal yang 
berkenaan dengan kediklatan? 

     

 
b. Bertanggung jawab dan keinginan produktivitas tinggi (7,8,9,10,11,12,13) 

. 
7 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 

Keagamaan Semarang, apakah bapak/ibu berupaya 
selalu mengikuti apel atau berangkat ke kantor 
meskipun tidak ada tugas mengajar 

     

8 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi untuk 
melaksanakan tugas sesuai yang ditugaskan 

     

9 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah bapak/ibu dalam 
melaksanakan tugas berupaya atau termotivasi sesuai 
dan tepat waktu 

     

10 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah bapak/ibu sudah  
menghasilkan atau termotivasi menghasilkan sesuatu 
berkenaan dengan diklat  

     

11 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah bapak/ibu melakukan 
kegiatan atau termotivasi mengaanalisis bahan-bahan 
sebelum bertugas 

     

12 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah bapak/ibu  
termotivasi menyusun perencanaan atau sudah selalu 
menyusun perncanaan  yang matang sebelum 
melaksanakn tugas 
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13 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi untuk 
mengajar ke arah yang lebih baik meskipun 
diberikan tugas mengajar hanya sedikit atau teman-
teman yang lain mengajar semaunya 

     

 
c. Bangga dan loyal dengan profesinya (14,15,16,17,18,19) 
 

14 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
Menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan 
profesinya 

     

15 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi Dapat 
dijadikan cerminan dalam bertugas bagi tenaga yang 
lain 

     

16 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi Merasa 
senang sebagai widyaiswara 

     

17 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada keinginan beralih 
profesi 

     

18 Dengan kepemmpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 

     

19 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
mendahulukan kepentingan tugas sebagai 
widyaiswara 

     

 
 
 
 

d. Selalu  ingin berprestasi dan Jujur (20,21,22,23,24,25) 
 

20 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang 
profesinya 

     

21 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
berusaha untuk produktif dalam kaitannya dengan 
tugas kediklatan 

     

22 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
berusaha melaksanakan tugas kediklatan berdasarkan 
spesialisasi, minat, dan kompetensi ang dimiliki 
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23 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
menyampaikan informasi kepada pihak lain/peserta 
sesuai dengan kondisi yang ada 

     

24 Dengan kepemimpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
Menghindari manipulasi data dalam suatu kegiatan 

     

25 Dengan kepemmpinan  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang, apakah ada motivasi 
berdasarkanan pada kursil, pedoman, atau aturan 
dalam bekerja/melaksanakan tugas 

     

 
 
 
3. Kepemimpinan Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang 

a. Sifat Kepemimpinan (1,2,3,,4,5,6,7) 

No Deskripsi 1 2 3 4 5 

1 Apakah menurut bapak/ibu,  Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang termasuk memiliki banyak 
inisiatif untuk kemajuan Balai 
Diklat/penyelenggaraan kediklatan? 

     

2 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang termasuk pimpinan yang 
bijaksana dalam mengatasi atau memutuskan suatu 
masalah? 

     

3 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang termasuk pemimpin yang 
tegas dalam mengambil keputusan atau mengatasi 
permasalahan? 

     

4 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat  
Keagamaan Semarang termasuk pemimpin yang adil 
dalam memberikan tugas/mengatasi masalah? 

     

5 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang termasuk pemimpin yang 
tidak mementingkan diri sendiri? 

     

6 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang termasuk pemimpin yang 
rendah hati 

     

7 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang termasuk pemimpin yang 
mampu mengambil keputusan keputusan yang 
bijaksana? 
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b. Tipe kepemimpinan  (8,9,10,11,12,13,14,15). 

 

8 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang termasuk tipe pemimpin yang 
menentukan segala-galanya? 

     

9 
 
 

Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang enggan menerima masukan 
dari staf/bawahan? 

     

10 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang termasuk tipe pemimpin yang 
tidak mementingkan diri sendiri? 

     

11 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan  Semarang dapat menghargai jerih 
payah/usaha/hasil dari staf atau bawahan?  

     

12 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang tidak memiliki ketegasan 
dalam memimpin? 

     

13 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang membiarkan apabila ada 
persoalan-persoalan yang terjadi dalam kaitannya 
dengan tugas/kegiatan/ permasa lahan di kantor? 

     

14 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang menerima 
input/saran/masukan namun tidak ditindaklanjuti? 

     

15 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang melibatkan staf/bawahan 
dalam mengambil keputusan/ketentuan meskipun 
sebenarnya keputusan akhir tetap harus mengikuti 
pimpinan?  

     

 

 
c. Orientasi kepemimpinan (16,17,18,19,20,21,22) 

16 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam memimpin berorientasi 
pada kualitas bukan pada program? 

     

17 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam memimpin sudah 
mengarah pada kualitas Proses dan hasil 

     

18 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam memimpin berorientasi 
pada hal-hal yang humanis 

     

19 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang menghindari kepemimpinan 
yang berorientasi kekuasaan? 
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20 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam memimpin 
menggunakan pendekatan kekeraba 
tan/kekeluargaan? 

     

21 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam memimpin lebih 
menekankan pada ketenangan organisasi? 

     

22 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam memimpin menekankan 
pada penghasilan/ keuntungan 

     

 

 
d. Penerapan kewenangan kepemimpinan (23,24,25,26,27,28,29,30). 

23 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam melaksanakan 
kewenangannya memahami betul tentang kediklatan? 

     

24 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam melaksanakan 
kewenangannya menunjang keberhasilan kediklatan? 

     

25 
 

Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam penerapan kewenangan  
berdasarkan kesetiaan terhadap kediklatan? 

     

26 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang  dalam penerapan kewenangan  
menunjukkan kesetiaan pada peningkatan kualitas 
diklat? 

     

27 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam penerapan kewenangan 
memiliki  keterampilan yang tinggi dalam 
memimpin? 

     

28 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang terampil dalam mengatasi 
maslah-maslah kediklatan?  

     

29 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang dalam memimpin memiliki 
perfoman yang meyakinkan? 

     

30 Apakah menurut bapak/ibu, Kepala Balai Diklat 
Keagamaan Semarang memiliki integritas yang tinggi 
dalam memimpin? 
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Regression 
 

Descriptive Statistics

156,7500 8,07598 36

99,0833 18,86550 36

Kinerja widya iswara
Kepemimpinan
kepala badan diklat

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1,000 ,555

,555 1,000

. ,000

,000 .

36 36

36 36

Kinerja widya iswara
Kepemimpinan
kepala badan diklat
Kinerja widya iswara
Kepemimpinan
kepala badan diklat
Kinerja widya iswara
Kepemimpinan
kepala badan diklat

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kinerja widya
iswara

Kepemimpin
an kepala

badan diklat

 

Model Summary

,555a ,308 ,288 6,81690 15,123 1 34 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Kepemimpinan kepala badan diklata. 
 

ANOVAb

702,768 1 702,768 15,123 ,000a

1579,982 34 46,470
2282,750 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepemimpinan kepala badan diklata. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
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Coefficientsa

133,216 6,158 21,63 ,000

,238 ,061 ,555 3,889 ,000 ,555

(Constant)
Kepemimpinan
kepala badan diklat

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Kinerja widya iswaraa. 
 

Regression 
 

Descriptive Statistics

156,7500 8,07598 36
82,9444 10,58555 36

Kinerja widya iswara
Etos kerja widya iswara

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1,000 ,593
,593 1,000

. ,000
,000 .

36 36
36 36

Kinerja widya iswara
Etos kerja widya iswara
Kinerja widya iswara
Etos kerja widya iswara
Kinerja widya iswara
Etos kerja widya iswara

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kinerja widya
iswara

Etos kerja
widya iswara

 

Model Summary

,593a ,352 ,333 6,59737 18,447 1 34 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Etos kerja widya iswaraa. 
 

ANOVAb

802,891 1 802,891 18,447 ,000a

1479,859 34 43,525
2282,750 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Etos kerja widya iswaraa. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
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Coefficientsa

119,221 8,807 13,537 ,000
,452 ,105 ,593 4,295 ,000

(Constant)
Etos kerja widya iswara

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja widya iswaraa. 
 

Regression 
 

Descriptive Statistics

156,7500 8,07598 36

99,0833 18,86550 36

82,9444 10,58555 36

Kinerja widya iswara
Kepemimpinan kepala
badan diklat
Etos kerja widya iswara

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1,000 ,555 ,593

,555 1,000 ,525

,593 ,525 1,000
. ,000 ,000

,000 . ,001

,000 ,001 .
36 36 36

36 36 36

36 36 36

Kinerja widya iswara
Kepemimpinan kepala
badan diklat
Etos kerja widya iswara
Kinerja widya iswara
Kepemimpinan kepala
badan diklat
Etos kerja widya iswara
Kinerja widya iswara
Kepemimpinan kepala
badan diklat
Etos kerja widya iswara

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kinerja widya
iswara

Kepemimpin
an kepala

badan diklat
Etos kerja

widya iswara

 
Model Summaryb

,658a ,434 ,399 6,25972 12,629 2 33 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Etos kerja widya iswara, Kepemimpinan kepala badan diklata. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
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ANOVAb

989,674 2 494,837 12,629 ,000a

1293,076 33 39,184
2282,750 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Etos kerja widya iswara, Kepemimpinan kepala badan
diklat

a. 

Dependent Variable: Kinerja widya iswarab. 
 

Coefficientsa

116 8,475 13,703 ,000

,144 ,066 ,336 2,183 ,036 ,355

,318 ,117 ,417 2,706 ,011 ,426

(Constant)
Kepemimpinan kepala
badan diklat
Etos kerja widya iswara

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Kinerja widya iswaraa. 
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Dependent Variable: Kinerja widya iswara

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Regression Standardized Predicted Value
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Scatterplot
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