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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana 

(1) Pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah, dan budaya 
organisasi sekolah terhadap iklim organisasi sekolah. (2) Pengaruh persepsi guru 
tentang kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi sekolah, dan iklim 
organisasi sekolah terhadap kinerja guru. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan 
asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru di SMK Negeri 2 Bukittinggi 
yang berstatus PNS yang berjumlah 89 orang. Teknik pengambilan sampel yan 
digunakan adalah total sampling. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif, 
dan Analisis Jalur. Dan Uji hipotesis dengan menggunakan Uji f dan uji t.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh signifikan 
positif antara persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah, dan budaya 
organisasi sekolah terhadap iklim organisasi sekolah dengan koefisien jalur 0,143 
dan tingkat level signifikan0,000 < α = 0,05. Pengaruh langsung variabel persepsi 
guru tentang kepemimpinan kepala sekolah terhadap iklim organisasi sekolah 
sebesar 26,5%, pengaruh langsung variabel budaya organisasi sekolah terhadap 
iklim organisasi sekolah 21,7% dan pengaruh langsung persepsi guru tentang 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap budaya organisasi sekolah 22,3%. (2) 
Terdapat pengaruh signifikan positif antara Pengaruh persepsi guru tentang 
kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi sekolah, dan iklim organisasi 
sekolah terhadap kinerja guru dengan koefisien jalur 0,259 dan tingkat level 
signifikan0,000 < α = 0,05. Pengaruh langsung variabel persepsi guru tentang 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 22,6%, pengaruh langsung 
variabel budaya organisasi sekolah terhadap kinerja guru 27,5%. Serta pengaruh 
langsung variabel iklim organisasi sekolah terhadap kinerja guru 20,9%. 
Sementara itu pengaruh tidak langsung persepsi guru tentang kepemimpinan 
kepala sekolah terhadap kinerja guru melalui iklim organisasi sekolah 5,5% dan 
pengaruh tidak langsung budaya organisasi sekolah terhadap kinerja guru melalui 
iklim organisasi sekolah 4,5%.  


