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 Efektivitas kerja merupakan derajat pencapaian tujuan suatu organisasi  
berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Efektivitas kerja dipengaruhi oleh 
berbagai faktor antara lain gaya kepemimpinan, komunikasi intern, tata ruang kantor, 
motivasi kerja dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu pengaruh 
gaya kepemimpinan dan komunikasi intern terhadap efektivitas kerja. 
 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) adakah 
pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi intern terhadap efektivitas kerja? (2) 
seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi intern terhadap 
efektivitas kerja baik secara simultan maupun secara parsial? Dengan tujuan 
penelitian : (1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan dan 
komunikasi intern terhadap efektivitas kerja (2) untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi intern terhadap efektivitas kerja 
pegawai baik secara simultan maupun parsial. 
 Populasi penelitian ini adalah pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Semarang yang tidak menduduki posisi sebagai Kepala Dinas, Kabag TU dan Kabid. 
Sehingga jumlah populasi adalah 90 orang. Ada tiga variabel yang dikaji dalam 
penelitian ini yaitu : (1) gaya kepemimpinan (2) komunikasi intern (3) efektivitas 
kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase dan analisis 
regresi linier ganda dengan menggunakan SPSS for windows release 12. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diperoleh besarnya gaya 
kepemimpinan adalah sebesar 84,24% dan termasuk kategori sangat baik, tingkat 
komunikasi intern sebesar 86% termasuk kategori sangat baik, sedangkan tingkat 
efektivitas kerja sebesar 78,78% termasuk kategori baik. Sedangkan berdasarkan 
perhitungan analisis regresi linier ganda diperoleh persamaan : Y = 8,740 + 0,405 X1 
+ 0,513 X2. Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier ganda juga diperoleh 
Fhitung sebesar 17,234 dengan signifikansi 0,000. Karena harga signifikansi yang 
diperoleh tersebut kurang dari 0,05, maka model regresi tersebut yang diperoleh 
signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis kerja (Ha) diterima, yaitu ada pengaruh 
gaya komunikasi dan komunikasi intern terhadap efektivitas kerja. Besarnya pengaruh 
tersebut secara simultan 28,4% sedangkan secara parsial adalah 16% untuk variabel 
gaya kepemimpinan dan 5,29% untuk komunikasi intern. Berdasarkan hasil 
penelitian, gaya kepemimpinan dan komunikasi intern memberikan pengaruh yang 
positif terhadap efektivitas kerja. Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 
lebih besar dari pada komunikasi intern. Saran yang diberikan penulis adalah : (1) 
Pihak pimpinan hendaknya meningkatkan perilaku partisipatif dan perilaku delegatif. 
Artinya, pimpinan lebih melibatkan peranan naggota dalam setiap pengambilan 
keputusan serta memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk mengarahkan 
dirinya sendiri dalam memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (2) 
Hendaknya pimpinan kantor dinas pendidikan kabupaten Semarang memperhatikan 



faktor-faktor lain di luar faktor gaya kepemimpinan dan komunikasi intern. Misalnya 
faktor motivasi, tata ruang kantor, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Karena ada 
kemungkinan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
efektivitas kerja. 
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