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PRAKATA

Rasa syukur kepada Allah SWT tim penulis panjatkan atas kemudahan yang
diberikan kepada hamba-Nya sehingga dapat melaksanakan penelitian dan penulisan
hasilnya dalam bentuk buku referensi ini.

Buku ini ditulis berdasarkan sumber materi yang dikembangkan dari hasil
penelitian pengembangan (development research) tentang budaya organisasi dan
pengaruhnya terhadap kepemimpinan organisasi sekolah. Fokus penulisan meliputi kajian
tentang budaya organisasi, kepemimpinan, pengaruh budaya organisasi terhadap
kepemimpinan, dan pengembangan model pengukuran untuk variabel-variabel budaya
organisasi dan kepemimpinan yang diteliti. Topik-topik utama ini dibahas secara
konseptual dan dikaji secara empirik berdasarkan hasil penelitian lapangan. Ulasan-
ulasan yang dipaparkan menghasilkan theoretical framework yang dapat dijadikan
dasar untuk pengembangan model pengukuran variabel budaya organisasi dan
kepemimpinan. Argumen-argumen yang dihasilkan juga dapat dijadikan dasar untuk
menguji sejauhmana pengaruh variabel budaya terhadap kepemimpinan, dan untuk
melihat bagaimana hubungan antar variabel yang diteliti.

Segenap tahap kegiatan penenelitian dan penulisan buku tersebut dapat
terlaksana karena memperoleh dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, tim penulis bermaksud menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Ketua Lembaga Peneltitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri

Malang beserta staf yang telah memberikan kepercayaaan dan ijin kepada tim
penulis untuk melaksanakan penelitian pengembangan ini sehingga hasilnya dapat
dikembangkan menjadi buku referensi kepemimpinan dan manajemen.

2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang telah memberikan
dukungan dan saran-saran pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, dan
penulisan hasilnya dalam bentuk artikel maupun buku referensi.

3. Tim reviewer yang telah membantu tim peneliti dalam penyempurnaan rancangan
model penelitian, penulisan laporan, artikel dan buku referensi.
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4. Kepala Dinas Pendidikan yang telah memberikan ijin dan dukungan pelaksanaan
penelitian di lingkungan organisasi Sekolah Dasar.

5. Kepala Sekolah di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta
yang telah mengijinkan tim peneliti untuk mengambil data di sekolah masing-masing.

6. Tim teknis yang telah berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian
di lapangan.

Semoga segenap dukungan di atas dianugerahi pahala oleh Allah SWT. Di
samping itu, buku referensi dari hasil penelitian pegembangan ini diharapkan bermanfaat
terutama bagi tim peneliti, pembaca, dan para pihak dalam melaksanakan program
peningkatan mutu manajemen dan kepemimpinan organisasi khususnya di lingkungan
organisasi pendidikan di masa yang akan datang.

Tim Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN

Para peneliti berusaha memperluas jangkauan kajian dan pendalaman aspek
kontekstual organisasi, khususnya budaya organisasi yang diyakini banyak menentukan
variasi perilaku dan tingkat kinerja kepemimpinan staf dalam organisasi (Burhanuddin,
2016b; Burhanuddin & Sunarni, 2016). Usaha demikian sangat tepat dilakukan oleh
para peneliti melalui pendekatan-pendekatan dan prosedur penelitian pengembangan
(development research), baik di lingkungan organisasi privat (bisnis) maupun publik
misalnya lembaga pendidikan, dan khususnya organisasi persekolahan. Buku ini ditulis
berdasarkan kajian teoritik dan hasil penelitian pengembangan yang memusatkan
perhatian pada jenis-jenis budaya organisasi yang muncul di ingkungan organisasi sekolah
sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Berbagai tipe atau jenis budaya organisasi
ini diprediksi mempengaruhi efektivitas kepemimpinan sekolah yang dilaksanakan oleh
seorang pimpinan organisasi misalnya kepala sekolah sebagai pemimpin (Burhanuddin
& Sunarni, 2016). Pengembangan model yang digunakan dalam penelitian
pengembangan ini berakar dari teori-teori dasar organisasi yang telah dikembangkan
oleh para ahli di bidang administrasi dan manajemen publik. Untuk kepentingan
invesitigasi secara ilmiah di lapangan, kebanyakan para peneliti, khususnya tim penulis
buku ini memanfaatkan organisasi sekolah sebagai sampel kasus atau subyek yang
diteliti dan dijadikan bahan pembahasan secara mendalam. Hal ini karena didorong
oleh pemahaman peneliti yang memandang organisasi sekolah merupakan salah satu
sistem organisasi yang memiliki banyak cabang, anggota, dan lebih well-established.
Sehingga memungkinkan proses pengambilan data relatip lebih mudah dan memiliki
tingkat konsistensi respon yang tinggi.

Karena theoretical framework yang dikembangkan berdasarkan prinsip-
prinsip teori dasar organisasi dan praktek-praktek manajemen publik, maka temuan-
temuan penelitian dan argumen-argumen yang dipresentasikan di dalam buku ini dapat
dimanfaatkan oleh para peneliti, penulis, maupun pembaca dari berbagai bidang
konsentrasi keilmuan dan keahlian yang relevan. Paparan-paparan di dalamnya
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mengetengahkan beberapa faktor yang terbukti menjadi pendorong perhatian banyak
kalangan untuk melakukan penelitian, terutama development research di lingkungan
pendidikan khususnya organisasi sekolah dengan memfokuskan studi pada budaya
organisasi dan kepemimpinan staf.

Sekolah sebagai salah satu bentuk organisasi penyelenggara pendidikan
dewasa ini beroperasi dalam lingkungan-linkungan yang kompleks dan menuntut
kemampuan para kepala sekolah dalam melakukan terobosan-terobosan di tengah-
tengah tuntutan yang saling bertentangan baik dari eksternal maupun internal (Somech
& Wenderow, 2006). Sehubungan dengan itu, para penulis dan peneliti telah menemukan
sejumlah faktor situasional yang kemungkinan dapat muncul dari lingkungan eksternal
maupun internal organisasi. Faktor-faktor situasional ini terbukti secara signifikan
mempengaruhi tingkat keberhasilan manajemen dan kepemimpinan dalam mewujudkan
visi dan misi organisasi sekolah (Kruger, Witziers, & Sleegers, 2007; Yukl, 2002).
Salah satu unsur faktor situasional adalah budaya organisasi tertentu yang dimiliki oleh
suatu sekolah, dan kemungkinan membedakannya dengan kondisi budaya di sekolah
lainnya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa budaya organisasi
mempengaruhi tingkat keefektifan manajemen dan kepemimpinan sekolah (Bush &
Middlewood, 2005). Hal ini dikarenakan kehadirannya secara langsung mempengaruhi
bagaimana seorang kepala sekolah berperilaku, dan kecenderungan perkembangan
sikap para guru dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Kruger et al.,
2007). Sehingga akan berdampak langsung terhadap proses manajemen dan
kepemimpinan sekolah.

Hasil-hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa organisasi-organisasi yang
sukses umumnya terbukti karena proses kepemimpinan organisasi telah berjalan secara
efektif (Yukl, 2002). Khususnya di lingkungan sekolah, terbukti bahwa para siswa
yang meraih prestasi belajar tinggi umumnya berasal dari sekolah yang memiliki kepala
sekolah dengan kepemimpinan yang kuat (Sashkin, 1988). Meskipun demikian, di
dalam beberapa hasil penelitian lain telah disimpulkan bahwa seberapa tinggi efektivitas
manajemen dan kepemimpinan tersebut sangat tergantung pada sejauhmana model-
model kepemimpinan yang diterapkan memiliki kecocokan dengan aspek-aspek
situasional. Untuk mencapai seberapa tinggi tingkat efektivitas tersebut, kepemimpinan
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organisasi sekolah misalnya akan banyak ditentukan oleh aspek-aspek situasional di
mana kepemimpinan dilaksanakan (Somech & Wenderow, 2006). Proses
kepemimpinan dapat memberikan dampak positif bagi usaha pencapaian tujuan sekolah
manakala tipe atau gaya kepemimpinan yang diterapkan berfungsi efektif ketika
menghadapi situasi riil di sekolah. Sekolah sebagai organisasi beroperasi di dalam
suatu lingkungan sistem yang di dalamnya terdapat berbagai aspek situasional. Termasuk
ke dalam aspek situasional ini, komponen stituasional yang pertama adalah terkait
dengan karakteristik individual (pemimpin dan bawahan) seperti usia, gender, pangkat/
jabatan, pendidikan, pengalaman kerja, status perkawinan, dan status ketenagaan.
Komponen situasional kedua berhubungan dengan karakteristik organisasional antara
lain meliputi budaya organisasi, struktur organisasi, status organisasi atau lembaga (negeri/
swasta), ukuran organisasi, lama berdirinya lembaga, dan jenis pekerjaan yang ditangani
(Burhanuddin, 2013; Bush & Middlewood, 2005; Somech & Wenderow, 2006).

Dari kedua komponen utama tersebut, yang menjadi fokus pembahasan dalam
tulisan hasil penelitian pengembangan mengenai budaya organisasi ini adalah aspek
karakteristik organisasional khususnya terkait dengan budaya organisasi (organizational
culture). Bidang ini dipilih karena memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat efektivitas
model manajemen dan kepemimpinan yang diterapkan (Quinn, 1989; Wallach, 1983).
Untuk dapat menerapkan suatu model kepemimpinan yang efektif, maka seorang
pemimpin perlu memahami karakteristik budaya organisasi yang sedang dihadapi, dan
berusaha mengeskplorasi model atau tipe kepemimpinan yang sesuai dalam rangka
meningkatkan efektivitas manajemen dan kepemimpinan organisasi (Datnow &
Castellano, 2001; Ferreira & Hill, 2008; Hitt, Miller, Colella, & Triana, 2018; Robinson,
Lloyd, & Rowe, 2008). Apa dan bagaimana pengukuran budaya organisasi, serta
pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan di sekolah, memerlukan pemahaman
secara teoritik dan kajian empirik melalui penelitian lapangan baik di di lingkungan
organisasi publik pada umumnya maupun organisasi sekolah yang diangkat sebagai
subyek sumber pengambilan data.

Sejauh mana intensitas budaya organisasi memberikan dampak tertentu
terhadap perilaku kerja individu di dalam sebuah organisasi sekolah, perlu dipahami
dengan baik oleh para praktisi pendidikan terutama kepala sekolah agar mereka dapat
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menentukan secara tepat alternatif model kepemimpinan yang bagaimana yang dapat
meningkatkan kinerja organisasi sekolah (Bush & Middlewood, 2005). Hal ini
disebabkan karakteristik budaya dan pemahaman dan penguasaan nilai-nilai budaya
organisasi sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan tingkat
kinerja staf sekolah (Sergiovanni, 1987). Bahkan Yukl (2002) menegaskan bahwa
dengan perubahan-perubahan budaya organisasi, pimpinan puncak secara tidak langsung
dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku kerja para anggota. Untuk menjamin
keberlangsung proses manajemen pendidikan, maka para kepala sekolah sebagai
pimpinan organisasi perlu menyesuaikan atau melakukan perubahan pendekatan yang
dipilih sesuai dengan aspek situasional, khususnya budaya organisasi yang dijadikan
fokus kajian dalam penulisan buku ini (Datnow & Castellano, 2001).

Hasil-hasil penelitian telah membuktikan bahwa para manajer (termasuk di
dalamnya kepala sekolah) cenderung melakukan berbagai perubahan sistem manajemen
dan pendekatan kepemimpinan, namun dalam banyak kesempatan mengalami kegagalan
karena ketidakmampuan mereka dalam memahami peranan kiritis budaya organisasi
yang telah tertanam di dalam suatu lembaga (Bush & Middlewood, 2005; Fralinger &
Olson, 2007; Lincoln, 2010; McKee, Kemp, & Spence, 2013). Kelemahan
pemahaman dan pengendalian aspek kultural ini mengakibatkan sistem manajemen
yang diterapkan tidak mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan kinerja
anggota dan tingkat produktivitas organisasi (Lincoln, 2010). Kesenjangan demikian
menyebabkan para perencana manajemen strategik menekankan perlunya para
pimpinan mengidentifikasi dan mempertimbangkan nilai-nilai utama organisasi (core
values) di dalam proses perumusan visi dan misi organisasi (Fralinger & Olson, 2007)
dan melakukan perubahan atau penyesuaian budaya organisasi guna meningkatkan
kemampuan para anggota dalam melakukan tindakan-tindakan inisiatif, perbaikan
kualitas pelayanan para pelanggan, dan produktivitas organisasi (Bartol, Martin, Tein,
& Matthews, 2002; McKee et al., 2013). Atas dasar pertimbangan teoritik dan
beberapa hasil kajian empirik di atas, maka hasil penelitian ini ditulis dengan maksud
untuk mendiskripsikan kecenderungan tipe budaya organisasi yang berkembang di
lingkungan kerja seperti sekolah yang telah dijadikan sasaran penelitian sebelumnya
dalam rangka pengembangan model pengukuran budaya organisasi. Menentukan
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tingkat efektivitas kepemimpinan yang diterapkan, mengeksplorasi model
kepemimpinan yang efektif sesuai dengan karakteristik budaya organisasi yang dihadapi.
Di samping itu, pada gilirannya melakukan penyesuaian-penyesuaian budaya dan model
kepemimpinan berdasarkan tuntutan situasional dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi sekolah.

A. Rasional dan Permasalahan sebagai Fokus Penelitian
Pengembangan

Pengembangan model pengukuran budaya organisasi sangat penting
dilaksanakan. Selama ini penelitian berupa pengembangan instrumen untuk mendiagnosis
dan mengukur budaya organisasi sekolah belum banyak dilakukan, khususnya di
lingkungan organisasi publik seperti sekolah-sekolah di Indonesia terutama Sekolah
Dasar yang dijadikan sasaran penelitian pengembangan ini. Beberapa penelitian di
tingkat internasional telah mencoba meneliti hubungan antara budaya organisasi dan
efektivitas kepemimpinan sekolah (Ferreira & Hill, 2008; Kwantes & Boglarsky, 2007;
Lok & Crawford, 2004; Robinson et al., 2008), namun menurut data yang penulis
himpun, negara Indonesia secara spesifik belum dijadikan sebagai bagian sampel dalam
peneltian-penelitian bidang ini, khususnya di lingkungan organisasi sekolah. Oleh sebab
itu, penelitian pengembangan yang telah dilaksanakan oleh tim penulis dengan fokus
pada budaya organisasi publik ini sangat penting dilaksanakan untuk menutup gap atau
kesenjangan tersebut di atas.

Permasalahan utama penelitian ini adalah “bagaimana para pimpinan organisasi
khususnya kepala sekolah mendeteksi, menilai, dan mengembangkan tipe budaya
organisasi, dan mengukur kinerja kepemimpinan di sekolah yang mereka pimpin?
Adapun secara spesifik dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah tipe-tipe budaya organisasi yang dipersepsi para individu di dalam

organisasi?
2. Bagaimanakah tipe-tipe budaya organisasai dapat dideteksi, diukur, dan

kembangkan?
3. Bagaimanakah implementasi kepemimpinan dalam organisasi?
4. Orientasi/tipe kepemimpinan apakah yang efektif di dalam memimpin organisasi?
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5. Seberapa kuat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan?
6. Bagaimanakah pengaruh faktor situasional organisasi terhadap kepemimpinan?

Untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, maka
diperlukan instrumen pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemipinan sekolah
dikembangkan berdasarkan model teoretik dan hasil studi empirik. Seiring dengan
perkembangan teknologi dewasa ini, instrumen tersebut dilengkapi dengan desain
software yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai media untuk membantu
organisasi sekolah dalam mendeteksi budaya organisasi yang berkembang di lingkungan
sekolah. Pengembangan desain produk penelitian ini didasarkan pada hasil kajian
beberapa referensi utama. Hasilnya kemudian dikembangkan dalam bentuk buku teks
ini yang diharapkan dapat dijadikan referensi penting bagi para praktisi, peneliti, manajer,
pemimpin, dan pendidik dalam mendukung penguasaan mereka terhadap informasi
seputar perilaku budaya organisasi khususnya organisasi sekolah. Lebih spesifik lagi
adalah diharapkan dapat dijadikan dasar bagi pengelolaan budaya organisasi yang
berkembang sehingga bersinergi dengan misi manajemen dan kepemimpinan organisasi
khususnya melalyui contoh penerapannya di lingkungan organisasi sekolah.

B. Tujuan Penelitian Pengembangan
Tujuan utama penelitian pengembangan yang telah dilaksanakan sebelumnya

oleh tim penulis adalah medesain model instrumen pengukuran dan software sebagai
media untuk mendeteksi tipe-tipe budaya organisasi yang berkembangan di sekolah,
dan menganalisis pengaruh variabel budaya organisasi terhadap efektivitas
kepemimpinan organisasi sekolah. Adapun secara spesifik adalah:
1. Mengembangkan model theoretical dan desain software pengukuran budaya

organisasi.
2. Memproduksi software program pengukuran budaya organisasi di sekolah
3. Menyusun buku manual program pengukuran budaya organisasi dan efektivitas

kepemimpinan.
4. Melaksanakan proses pengukuran menggunakan produk software
6. Menganalisis/mengevaluasi hasil penerapan produk model pengukuran
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7. Mereview dan menyempurnakan produk software sesuai hasil pengukuran di
lapangan.

8. Menulis artikel internasional tentang pengaruh budaya orgaisaasi terhadap
kepemimpinan

9. Menyusun artikel prosiding nasional
10. Menyusun buku ajar/referensi model pengukuran budaya organisasi sekolah.

C. Manfaat Penelitian Pengembangan Budaya Organisasi dan
Kepemimpinan

Desain dan produksi software model pengukuran budaya organisasi sekolah
ini sangat penting dikembangkan. Selama ini penelitian pengembangan dalam
memproduksi media penngukuran dalam bentuk software instrumen pengukuran
budaya organisasi belum banyak dilakukan. Bahkan sejauh tim peneliti ketahui sama
sekali belum ada, khususnya di lingkungan organisasi Sekolah Dasar di Indonesia.
Beberapa penelitian di tingkat internasional telah mencoba meneliti hubungan antara
budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan sekolah (Ferreira & Hill, 2008;
Kwantes & Boglarsky, 2007), namun menurut data yang peneliti himpun, negara
Indonesia secara spesifik belum dijadikan sebagai bagian sampel dalam peneltian-
penelitian bidang ini.

Produk software beserta perangkat instrumen pengukuran ini diharapkan
dapat diterapkan atau manfaatkan oleh pimpinan sekolah dan guru dalam mendeteksi
jenis budaya organisasi, dan sejauhmana kontribusinya terhadap keberhasilan
peningkatan mutu pendidikan khususnya kinerja kepemimpinan sekolah. Temuan-
temuan penenelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memahami
budaya organisasi sebagian bagian dari aspek-aspek situasional dan pengaruhnya
terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan baik di lingkungan organisasi pada umumnya
maupun pendidikan pada khususnya.

Dengan demikian, penggunaan produk penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai pedoman untuk mempermudah para kepala sekolah dan
praktisi kependidikan lainnya dalam mendeteksi jenis budaya apa yang berkembang
di dalam organisasi sekolah. Sekaligus berkontribusi positif terhadap peningkatan
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efektivitas kepemimpinan sekolah. Di samping itu sangat bermanfaat bagi para praktisi
di dunia non-kependidikan seperti manajer dan pemimpin organisasi publik.
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BAB 2
BUDAYA ORGANISASI

Pembahasan sub-sub berikut difokuskan pada konsep budaya organisasi,
unsur-unsur. tipe-tipe, dan pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan.
Pengenalan terhadap topik-topik ini sangat penting dalam rangka membangun wawasan
tentang budaya organisasi yang berkembang di lingkungan kerja dan bagaimana para
manajer atau pemimpin organisasi dapat mengindentifikasi dan mengelolanya secara
proporsional.

A. Konsep Budaya Organisasi
Terdapat sejumlah faktor yang terbukti mampu membentuk phenomena budaya

sebuah organisasi. Atas dasar proposisi ini para ahli berkesimpulan bahwa budaya
organisasi sesungguhnya berasal dari faktor-faktor situasional organisasi. Konstruk
budaya organisasi dapat diberi batasan sebagai sharing antar anggota mengenai
harapan, kepercayaan, norma, nilai-nilai, rutinitas yang mempengaruhi bagaimana orang-
orang bekerja dan berinteraksi satu sama lain dalam merealisasikan keinginan-keinginan
organisasi dan tujuan kerjasama yang telah ditetapkan (Champoux, 2003; Gibson,
Ivancevich, Donnelly, & Konopaske, 2006; Jones & George, 2006; Lok & Crawford,
2004; Yukl, 2002). Sementara Wallach (1983) memberikan penjelasan dengan istilah
budaya korporasi (corporate culture) yakni sebagai bentuk pemahaman bersama
perilaku anggota – bagaimana cara mereka bekerja dalam melakukan sesuatu.

Definisi lainnya menyatakan budaya organisasi itu merupakan suatu sistem
yang terdiri empat elemen yang meliputi nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, dan norma-
norma yang menghubungkan para anggota organisasi (Bartol et al., 2002; Burhanuddin,
2016b; Burhanuddin & Sunarni, 2017). Keempat komponen budaya organisasi ini
berasal dari lingkungan masyarakat, dibawa oleh para individu atau anggota organisasi
(Cameron & Quinn, 2011; Jones & George, 2006). Budaya organisasi yang sudah
tertanam di dalam sistem organisasi mampu mengkonsolidasikan asumsi-asumsi dan
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tujuan-tujuan para anggota organisasi (Burhanuddin, 2016b; Russell, 2001). Hal ini
dipertahankan dan diadopsi individu, sehingga dapat mewarnai budaya organisasi yang
ada.

Nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, norma, dan filosofi atau cara hidup
(way of life) yang dianut individu itu menentukan cara bagaimana seseorang ataupun
kelompok bekerja dalam melaksanakan suatu kegiatan atau mempengaruhi bagaimana
sistem tertentu bekerja (Cameron & Quinn, 2011). Intinya bahwa unsur-unsur demikian
menentukan standard tingkah laku bagaimana sesorang atau ofrganisasi bekerja, cara
berbicara, bagaimana individu mempresentasikan diri, dan keharusan-keharusan yang
perlu dipatuhi seseorang.

B. Unsur-Unsur Budaya Organisasi
Sehubungan dengan konteks organisasi sekolah, itu Sergiovanni (1987, p.

220) berpendapat bahwa lingkungan organisasi sekolah memiliki dimensi budaya
tertentu yang dimanifestasikan ke dalam empat level: artefact, values, assumptions,
dan perspectives.

1. Artefacts
Merupakan jenis budaya organisasi level pertama bersifat tangible, dapat

direspon oleh panca indera atau dapat diobservasi. Termasuk ke dalam dimensi ini
sesuatu yang diucapkan, cara individu berperilaku, penampilan sesuatu, dan berbagai
hasil karya manusia. Secara kongkret di lingkungan organisasi sekolah dimanifestasikan
ke dalam bentuk-bentuk verbal seperti bahasa yang digunakan, cerita-cerita yang
disampaikan ke individu, dan contoh-contoh peristiwa untuk menggambarkan hal-hal
penting. Hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah misalnya
memajang (display) beberapa produk karya yang memuat tulisan-tulisan berupa kata-
kata bijak, baik yang dibuat oleh para guru, tokoh masyarakat, maupun para siswa.
Gambar-gambar hasil potret atau photograph sosok para tokoh masyarakat seperti
para pahlawan, pejuang, dan figur-figur individu yang sangat terkenal atau termasyhur
– semua dapat dijadikan media untuk mewujudkan nilai-nilai budaya tertentu di
lingkungan sekolah. Hasil-hasil karya seni budaya yang di-display pada dinding maupun
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dalam ruangan tertentu juga sangat relevan dipergunakan untuk memperkenalkan dan
membangun pemhamahan dan apresiasi budaya-budaya lokal maupun nasional. Bentuk
lainnya adalah secara behavioural, mencakup berbagai wujud jenis budaya tertentu
seperti upacara-upacara atau kegiatan ritual, adat istiadat lokal yang dipraktekkan di
lingkungan sekolah, dan praktek-praktek simbolik lainnya. Kepala sekolah bersama
tim guru memiliki banyak kesempatan untuk mempresentasikan bentuk-bentuk dan
nilai-nilai budaya, antara lain melalui acara-acara panggung kesenian, pengajian atau
ceramah-ceramah keagamaan, pertemuan dengan para tokoh adat atau kelompok
masyarakat sekitar, dan kegiatan-kegiatan lomba dalam rangka perayaan hari-hari
nasional tertentu. Semua ini bisa difungsikan sebagai bagian pendekatan penting untuk
membangun dan membina budaya organisasi sekolah.

2. Perspectives
Pada level kedua terdapat pandangan-pandangan (perspectives) berupa

aturan-aturan, norma-norma yang dipedomani para anggota, dan keumuman segenap
solusi yang diambil dalam memecahkan masalah-masalah yang sama. Unsur-unsur
perspective ini befsifat abstrak, dalam arti tidak dapat disentuh atau dilihat secara
langsung (intangible). Bagaimana seseorang mendefinisikan suatu keadaan, batas-
batas cara berperilaku, rumusan visi, misi, tujuan-tujuan sekolah – semua dapat
dikategorikan sebagai wujud budaya ke dalam level ini. Unsur-unsur tersebut
mengandung makna yang sarat dengan pandangan hidup yang dimanifestasikan pada
berbagai media dan kesempatan di lingkungan organisasi sekolah. Isi (content) yang
terkadung memiliki implikasi yang sangat strategik terhadap perkembangan konteks
budaya organisasi atau iklim sekolah. Rumusan visi, misi, dan tujuan ini dapat dipajang
pada dinding ruangan pertemuan, kantor tata usaha, ruang kerja guru dan kepala
sekolah. Kepala sekolah bersama tim perlu memahami prinsip-prinsip dasar
pengembangan aspek filosofis, historis dan strategik organisasi agar semua statement
atau ungkapan-ungkapan yang tertulis itu memiliki keterkaitan dengan usaha-usaha
peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah.
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3. Values
Nilai-nilai (values) adalah bentuk manifestasi budaya organisasi pada level

ketiga. Kelompok nilai ini bersifat intangible karena tidak dapat ditangkap secara
langsung oleh panca indra, melainkan hanya dapat diinterpretasi dan diberi makna.
Meskipun sifatnya abstrak, nilai-nilai tersebut berfungsi menentukan hal-hal apa yang
penting dan tidak penting dalam proses berorganisasi. Keberadaannya menjadi dasar
pembentukan nilai dan penyikapan suatu keadaan, pemaknaan tindakan dan kegiatan,
penetapan prioritas, dan penilaian perilaku individu dalam bekerjasama. Di dalam
organisasi sekolah dimensi nilai-nilai ini dapat dilihat dalam bentuk pernyataan-
pernyataan tertulis sebagai produk kesepakatan para anggota. Sebagai contoh, antara
lain rumusan platform manajemen pendidikan, filosofi, dan misi sekolah sebagaimana
juga disinggung dalam komponen perspectives.

4. Assumptions
Asumsi-asumsi berada pada level keempat. Biasanya berupa kepercayaan-

kepercayaan mengenai diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, berkaitan dengan
kepercayaan-kepercayaan tentang bagaimana gaya individu berhubungan dengan satu
sama lain, dan tentang hakikat organisasi sekolah itu sendiri. Meskipun bersifat implisit
(tidak dapat dilihat), namun keberadaannya sangat menentukan kualitas suatu sistem,
atau berpengaruh terhadap hal-hal yang paling eskplisit organisasi. Unsur-unsur asumsi
ini dibawa langsung oleh para individu yang menjadi bagian anggota sebuah organisasi
seperti sekolah atau lembaga lainnya. Masing-masing individu memiliki keunikan asumsi
atau bervariasi satu sama lainnya. Para pemimpin organisasi khususnya kepala sekolah
perlu memiliki kepekaan terhadap berbagai persepsi yang berkembang di antara para
anggota, dan berusaha menyesuaikan pendekatan-pendekatan kepemimpinan terhadap
karatkteristik persepsi-persepsi yang berkembang di dalam kehidupan berorganisasi.
Untuk mendukung efektivitas manajemen pendidikan sekolah, jika kecenderungan
persepsi yang berkembang kurang relevan dengan kepentingan strategik sekolah, maka
pimpinan lembaga perlu melakukan pendekatan-pendekatan khusus terhadap individu
yang terkait, dan berusaha membangun dan membina persepsi tersebut agar match
dengan visi sekolah.
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C. Tipe-Tipe Dasar Budaya Organisasi
Sejumlah peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa jenis budaya yang diduga

mampu mewarnai perilaku kerja anggota atau pimpinan organisasi (Alvesson, 2002;
Alvesson & Sveningsson, 2016). Chiang dan Birtch (2007) mendeskripsikannya sebagai
“corporate culture”. Sementara peneliti lain melukiskannya sebagai budaya birokratis,
inovatif, dan suportif (Lok & Crawford, 2004; Wallach, 1983). Quinn (1989), Cameron
& Quinn (2006), dan Ferreira & Hill (2008) memberi nama clan, adhocracy,
hierarchy, dan market oriented. Jenis-jenis budaya tersebut diprediksi dapat
mempengaruhi tingkat efektivitas kepemimpinan yang diterapkan pemimpin organisasi.

Untuk kepentingan pengembangan model pengukuran, maka deskripsi tipe-
tipe dasar budaya organisasi di atas perlu disajikan sebagai berikut.

1. Budaya Birokratis (Bureaucratic)
Organisasi birokratis atau sering dikenal sebagai bentuk hirarkhis lebih

mencerminkan aspek formalitas atau serba formal dengan menerapkan sistem birokrasi
yang ketat dan sangat terestruktur. Budaya ini bercirikan perilaku organisasi yang
menekankan pada standar reliabilitas, standarisasi, prediktabilitas, dan efisiensi. Unsur-
unsur teknis manajemen didesain sebagai pengikat kuat untuk segenap komponen kerja
manajemen, missal meliputi peraturan-peraturan, prosedur, dan kebijakan-kebijakan
operasional. Perilaku kerja para anggota mengacu kepada semua elemen tersebut.
Fungsi pimpinan lebih ditekankan kepada peran sebagai “organisator” bertugas dan
bertanggungjawab memastikan bahwa semua orang yang bekerja di dalam unit-unit
yang ada harus mematuhi apa yang telah digariskan dalam unsur-unsur tersebut. Di
samping itu, mereka melaksanakan tugas-tugas pekerjaan secara ekonomis, atau
dengan tingkat pembiayaan yang minimal (Cameron & Quinn, 2006). Wallach (Wallach,
1983) menjelaskan bahwa dalam organisasi ini terdapat garis yang jelas tentang tanggung
jawab dan kewenangan individu. Pekerjaan biasanya diorganisir secara sistematis,
terstruktur, dan teratur. Organisasi berbudaya birokratis merupakan organisasi yang
benar-benar well-established atau sudah terbentuk secara mantap (solid), memiliki
ciri dengan tingkat kematangan yang tinggi, segenap tindakan bertumpu kekuasaan,
lebih stabil, dan telah menerapkan pola kerja dengan dasar ketelitian yang tinggi.
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2. Klan (Clan)
Organisasi klan oleh Cameron & Quinn (2006) dilukiskan seperti sebuah

keluarga. Jenis ini lebih menekankan kepada teamwork, keterlibatan anggota,
pemberdayaan, kohesivitas, partisipasi, dan komitmen korporasi kepada para bawahan,
dan tim kerja. Kondisi demikian dipertahankan bersama melalui sikap loyalitas para
anggota dan tradisi. Di dalam konteks ini, para pemimpin lebih banyak memerankan
figur sebagai mentor dan orang tua. Tanggung jawab mereka adalah memberdayakan,
dan memberikan kemudahan para anggota untuk berpartisipasi, berkomitmen, dan
bersikap loyal.

3. Adhokrasi (Adhocracy)
Budaya adhokrasi menggambarkan sebuah organisasi yang dinamis, kreatif,

dan memiliki semangat entrepreneurial. Organisasi demikian diperlukan untuk
menghadapi suasana lingkungan yang serba tidak pasti dan tidak stabil. Nilai-nilai umum
yang dimiliki organisasi meliputi fleksibilitas, penyesuaian, pengambilan risiko,
eksperimentasi, dan inisiatif. Di samping itu, para pemimpin organisasi bertipe demikian
memiliki visi yang jelas. Kepemimpinan yang cocok dalam situasi demikian adalah
yang lebih menekankan kepada prinsip-prinsip empowerment atau participation (Yukl,
2002, 2010).

4. Pasar (Market)
Organisasi yang diwarnai oleh budaya pasar biasanya berorientasi kepada

persaingan dan tujuan yang ingin dicapai. Fokus segenap usaha kepada produktivitas,
alokasi pasar, keuntungan, penetrasi, perebutan pasar, dan persaingan tinggi. Pemimpin
dalam situasi market culture diharapkan memiliki semangat kerja yang kuat, pekerja
keras, dan siap menjadi pesaing dalam menghadapi berbagai tantangan persaingan
(Cameron & Quinn, 2006).

5. Inovatif (Innovative)
Organisasi sekolah yang digolongkan menerapkan model budaya inovatif

(innovative culture) pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan jenis-jenis organisasi
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yang menganut paham market oriented. Salah seorang peneliti yang memperkenalkan
tipe budaya demikian seperti Wallach (1983) melalui Organizational Culture Index
(OCI) yang dikembangkannya menggambarkan suasana atau dinamika kerja dalam
unit-unit organisasi sebagai lingkungan kerja yang dinamis dan menarik perhatian bagi
kebanyakan pekerja. Sekaligus dinilai sebagai tempat yang tepat bagi para pegawai
atau anggota yang menyukai pembaharuan, tuntutan kerja dengan kreativitas tinggi,
keberanian mengambil risiko, dan dengan semanngat kewirausahaan yang luar biasa
(entrepreneurial and ambitious people). Dengan demikian, sekaligus dapat berfungsi
sebagai tempat bekerja bagi orang-orang yang ingin memiliki kebebasan untuk
menyalurkan bakat dan minat masing-masing. Kepemimpinan diterapkan dengan
banyak dorongan-dorongan atau motivasi dan secara konstan dan berkelanjutan.
Umumnya menjadi tempat para pekerja yang memiliki semangat atau moral kerja yang
sangat tinggi dalam meraih keberhasilan untuk organisasi atau perusahaan tempat mereka
bekerja.

6. Suportif (Supportive)
Kultur suportif didiskripsikan hampir sama dengan sebagian ciri-ciri budaya

klan sebagai sebuah keluarga dalam rumah tangga. Sebagian besar orang yang pernah
mengalami bekerja dalam suasana lingkungan kerja suportif akan menilai bahwa mereka
sebagai anggota diperlakukan oleh para manajer mereka dengan penuh kehangatan
dan kelembutan atau bersikap sangat bersahabat. Wallach (1983, p. 33) disebut “fuzzy”.
Rasa keterbukaan, saling percaya satu sama lain, keamanan yang dirasakan dalam
bekerja, keadilan, dan penuh harmoni. Proses berorganisasi lebih ditekankan kepada
perilaku manajemen yang memperhatikan keberlangsungan interaksi secara sosial,
humanistik, kolegial, dan kebermanfaatan bersama (mutual benefit).

D. Bagaimana Penyikapan Pimpinan terhadap Budaya
Organisasi?

Seganap organisasi akan menunjukkan variasi budaya, mengandung keunikan
masing-masing dan terbukti memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan
(Burhanuddin, 2018; Kwantes & Boglarsky, 2007). Untuk menjadi pemimpin yang
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efektif, maka mereka perlu memiliki wawasan yang memamadai mengenai budaya
yang dihadapi. Bartol et al. (2002) melaporkan bahwa para manajer yang telah
melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian budaya organisasi mampu meraih
keberhasilan dalam memimpin organisasi. Untuk itu pemimpin perlu mengkomunikasikan
visi, misi, dan srategi organisasi kepada para anggotanya. Di samping itu memberikan
kesempatan kepada para bawahan untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas sesuai
visi dan misi maupun perubahan budaya yang diperlukan (Bartol et al., 2002; Tidd &
Bessant, 2018). Jika para manajer tidak suportif terhadap situasi yang berkembang di
lingkungan kerja, maka gaya manajemen yang diterapkan kemungkinan besar tidak
diterima secara suka rela oleh para bawahan. Sebaliknya, ketika pimpinan berhasil
membangun budaya organisasi yang suportif yang diwarnai fleksibilitas, kesempatan
yang sama untuk belajar, keterbukaan terhadap informasi, penggunaan sumber daya,
dan dukungan pimpinan, maka efektivitas manajemen dan kepemimpinan partisipatif
meningkat. Kondisi demikian pada gilirannya meningkatkan kemampuan pimpinan dan
bawahan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara berhasil. Kesimpulannya
adalah bahwa keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang tumbuh dari budaya
organisasi tertentu mempengaruhi perilaku individu, kelompok, dan proses berorganisasi
(Hitt et al., 2018; Lok & Crawford, 2004; Mohrman & Lawler, 1988).

Bartol et al.(2002) mengihktisarkan beberapa langkah yang dapat dilakukan
oleh pimpinan bersama para anggota dalam melakukan perubahan-perubahan budaya
organisasi, yakni: (1) mengeksplorasi norma-norma yang berlaku di organisasi; (2)
mendiskusikan pedoman perilaku yang dianggap penting sebagai arah bertindak dalam
mencapai tujuan organisasi; (3) merumuskan norma-norma baru yang dipandang
membawa dampak positif terhadap efektivitas organisasi; (4) mengidentifikasi gap atau
kesenjangan antara norma yang ada dengan yang dianggap dapat memberikan pengaruh
positif terhadap efektivitas organisasi; dan (5) menutup gap dengan membangun
kesepakatan terhadap norma-norma baru dan merancang cara bagaimana mendorong
para anggota untuk mematuhinya, antara lain misalnya penggunaan sistem penghargaan
terhadap prestasi kerja yang dicapai individu maupun kelompok.
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E. Bagaimana Pemimipin Mendiagnosa Budaya Organisasi
yang Dihadapi?

Seperti halnya kepribadian manusia, budaya organisasi bersifat elusif,
kompleks dan paradoks. Memahami budaya organisasi berarti kita mencoba
mempelajari perbedaan antara aturan-aturan formal dan informal, cara yang diinginkan
dan cara riil ditempuh dalam melakukan sesuatu. Untuk dapat bertahan dan sukses
dalam sebuah organisasi, seseorang harus terus berusaha menilai dan dapat bekerja di
dalam agenda-agenda tersembunyi budaya organisasi maupun aturan-aturan yang ada
(Bush & Middlewood, 2005; Champoux, 2003; Wallach, 1983). Champoux (2003)
mengemukakan bahwa tindakan diagnosa merupakan suatu proses penilaian secara
sistematis terhadap budaya organisasi. Pemimpin organisasi dapat melakukan proses
diagnosa ini melalui dua perspektif. Pertama sebagai seorang outsider yang
mempertimbangkan sebuah jabatan yang ditawarkan oleh organisasi. Kedua, sebagai
orang dalam setelah bergabung ke dalam organisasi itu.

F. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepemimpinan
Wallach (1983, p. 32) berpendapat tidak ada isrtilah baik atau buruk tipe

budaya organisasi apapun. Budaya organisasi dikatakan efektif jika memperkuat
manajemen dan usaha-usaha individu dalam merealisasikan visi, misi, dan pencapaian
tujuan kerjasama (Burhanuddin, 2013; Wallach, 1983). Efektivitas tipe yang
dikembangkan tergantung kesesuaiannya dengan kebutuhan individu dan organisasi
(Sergiovanni, 1987). Hasil-hasil penelitian yang ditulis oleh Yukl (2002), Sashkin (1984),
Marshall Sashkin & Molly G. Sashkin (2003) menunjukkan bahwa budaya organisasi
sebagai bagian aspek-aspek kontingensi menentukan bagaimana pemimpin berperilaku,
proses mempengaruhi, sikap dan perilaku anggota. Oleh sebab itu hasil-hasil penelitian
lain yang relevan menunjukkan adanya hubungan yang erat antara budaya organisasi
dan efektivitas kepemimpinan (Alvesson, 2002; Alvesson & Sveningsson, 2016;
Kwantes & Boglarsky, 2007; Yukl, 2002). Di samping itu, apsek budaya ini juga
berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja secara intrinsik, dan pada gilirannya
mampu meningkatkan efektivitas kepemimpinan organisasi.
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Penelitian yang dilakukan oleh Kwantes dan Boglarsky (2007) tentang budaya
organisasi dan efekvititas kepemimpinan di beberapa negara secara kuat menunjukkan
adanya hubungan yang erat antara budaya organisasi dan tingkat efektivitas
kepemimpinan (Alvesson, 2002; Alvesson & Sveningsson, 2016; Schein, 2010).
Terutama aspek–aspek budaya organisasi yang mengarah kepada peningkatan kapasitas
para anggota dalam meraih kepuasan kerja secara intrinsik memiliki hubungan positif
yang sangat kuat dengan efektivitas kepemimpinan organisasi (Cameron & Quinn,
2011). Bagaimana pola hubungan kedua variabel ini dapat diikhtisarkan melalui gambar
2.1.

Gambar 2.1. Keterkaitan budaya organisasi dengan variabel-variabel
efektivitas kepemimpinan

Kajian teori dan hasil-hasil riset yang dilaporkan oleh Champoux (2003)
menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik budaya organisasi tertentu dengan
kinerja organisasi. Beberapa bukti empirik mengenai tipe-tipe budaya organisasi tertentu
yang menggungguli keberhasilan jenis budaya organisasi lainnya dalam peningkatan
kinerja organisasi dapat digariskan sebagai berikut:
1. Organisasi yang memiliki budaya kuat lebih menekankan kepuasan pelanggan,

karyawan, mitra kerja dan mengharghargai peranan kepemimpinan pada semua
level.

2. Organisasi-organisasi yang memiliki budaya partisipatif dalam proses pengambilan
keputusan.

3. Terorganisasi dengan baik, memiliki tujuan dan prosedur kerja yang jelas.
4. Budaya organisasi yang telah melekat kuat kepada segenap anggota.
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5. Organisasi yang mempromosikan nilai tanggung jawab sosial.
6. Lebih menekankan akurasi dalam bekerja, prediktabilitas, dan keberanian dalam

pengambilan risiko.
7. Organisasi yang menghargai nilai-nilai bersama dan kemampuan beradaptasi dengan

tuntutan situasional.
Argumen-argumen di atas sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebagaimana

dilaporkan oleh Sashkin (1984), yang telah mengidentifikasi tiga set faktor-faktor
kontingensi yang terbukti mempengaruhi keberhasilan manajemen khususnya
kepemimpinan meliputi organisasional, lingkungan, dan psikologis. Faktor organisasional
mencakup sejauhmana pola organisasi didesain sedemikian rupa sehingga menentukan
bagaimana para anggota berinterkasi dalam proses kerjasama mencapai tujuan.
Termasuk di dalam faktor ini adalah budaya organisasi (organizational culture) yang
dapat mewarnai perilaku individu dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasional
(Burhanuddin, 2013, 2018). Ketika penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tertentu menuntut
kreativitas dan autonomi individual yang sangat tinggi, di mana produk akhir pekerjaan
dapat dituntaskan oleh seorang pekerja, maka organisasi mungkin perlu dirancang
berbentuk birokrasi atau sistem hirarkhi kelembagaan yang lebih terperinci. Di dalam
situasi demikian, kepemimpinan yang efektif adalah yang menggunakan pendekatan
partisipasi individual (individual participation) karena pendekatan ini dapat
memberikan kesempatan otonomi penuh perseorangan anggota dalam mengambil
keputusan tentang penyelesaian akhir pekerjaan yang dibebankan kepada masing-
masing anggota. Sebaliknya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan
ketergantungan antar unit atau interacting work team (Sashkin, 1984), maka group
participation atau teamwork dinilai lebih cocok.

Seganap organisasi akan menunjukkan variasi budaya, mengandung keunikan
masing-masing dan terbukti memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan
(Cameron & Quinn, 2011; Kwantes & Boglarsky, 2007). Untuk menjadi pemimpin
yang efektif, maka mereka perlu memiliki wawasan yang memamadai mengenai budaya
yang dihadapi (Alvesson, 2002; Alvesson & Sveningsson, 2016; Schein, 2010). Bartol
et al. (2002) melaporkan bahwa para manajer yang telah melakukan perubahan-
perubahan atau penyesuaian budaya organisasi mampu meraih keberhasilan dalam
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memimpin organisasi. Untuk itu, pemimpin perlu mengkomunikasikan visi, misi, dan
srategi organisasi kepada para anggotanya. Di samping itu dapat memberikan
kesempatan kepada para bawahan untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas sesuai
visi dan misi maupun perubahan budaya yang diperlukan (Bartol et al., 2002; Cameron
& Quinn, 2011). Jika para manajer tidak suportif terhadap situasi yang berkembang di
lingkungan kerja, maka gaya manajemen yang diterapkan kemungkinan besar tidak
akan diterima secara suka rela oleh para bawahan. Sebaliknya, ketika pimpinan berhasil
membangun budaya organisasi yang suportif yang diwarnai fleksibilitas, kesempatan
yang sama untuk belajar, keterbukaan terhadap informasi, penggunaan sumber daya,
dan dukungan pimpinan, maka efektivitas manajemen dan kepemimpinan partisipatif
meningkat. Kondisi demikian pada gilirannya mampu meningkatkan kemampuan
pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara berhasil.
Kesimpulannya bahwa keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang tumbuh
dari budaya organisasi tertentu mempengaruhi perilaku individu, kelompok, dan proses
berorganisasi (Lok & Crawford, 2004; Mohrman & Lawler, 1988).

Pimpinan organisasi sekolah, dengan demikian perlu memiliki kemampuan
untuk mendiagnosis kecenderungan budaya organisasi yang ada, mempertahankan,
atau jika situasi menghendaki, merubah budaya-budaya kerja tertentu sesuai konteks
situasional yang dihadapi (Alvesson, 2002; Alvesson & Sveningsson, 2016; Bush &
Middlewood, 2005; Champoux, 2003; Wallach, 1983). Strategi ini memungkinkan
proses kepemimpinan dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi penuh terhadap
keberhasilan organisasi sekolah (Burhanuddin, 2016a).
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BAB 3
KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

A. Studi Kepemimpinan dalam Organisasi
Kepemimpinan adalah merupakan suatu topik yang elusif sifatnya untuk

dipelajari dan diteliti. Bagaimana para pemimpin mempengaruhi bawahannya? Adalah
sebuah pertanyaan yang bukan mudah untuk dijawab. Untuk menelitinya juga tidaklah
sebagai pekerjaan yang sederhana. Para ahli dan peneliti umumnya telah membuktikan
bahwa terdapat hubungan yang kompleks antar variabel yang diprediksi mempengaruhi
efektivitas kepemimpinan. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami konsep dan teori-
teori dasar kepemimpinan, kita perlu mendiskusikan bagaimana para peneliti melakukan
studi dan kajian dalam bidang ini.
1. Bagaimana Kecenderungan Para Ahli dalam Mendefinisikan

Istilah Kepemimpinan
Pentingnya keberadaan anggota organisasi bukanlah ditentukan sekedar apa

yang dapat mereka capai atau selesaikan. Melainkan sejauhmana mereka berkontribusi
penuh mensukseskan misi organisasi. Mereka diharapkan dapat mencapai atau
menyelesaikan sesuatu yang lebih besar, penuh tantangan dan mewujudkan cita-cita
organisasi yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan keinginan ini, sangat diperlukan
kehadiran pimpinan yang memiliki kemampuan memahami potensi setiap individu dan
melakukan terobosan dalam rangka menyalurkannya untuk dapat mencapai tujuan-
tujuan, tingkat kinerja yang lebih tinggi (a higher level performance).

Salah satu definisi yang berusaha mengakomodasi tantangan perubahan
dewasa ini dapat penulis highlight bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar
mempengaruhi bawahan dalam bekerja mencapai tujuan, melainkan bagaimana
menjamin segenap potensi individu agar dapat disalurkan dan dimanfaatkan seoptimal
mungkin untuk berjuang bekerja mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Akhir-akhir
ini Blanchard (2007, p. xix) misalnya merumuskan definisi baru kepemimpinan, yaitu:
The capacity to influence others by unleashing their power and potential to impact
the greater good.
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Di samping itu, terdapat sejumlah definisi kepemimpinan dan manajemen yang
diperkenalkan oleh sejumlah pengarang literatur manajemen. Variasi definisi terbukti
banyak ditentukan oleh perbedaan kultur atau situasi pengamatan terhadap
berlangsungnya suatu proses interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Meskipun
kebanyakan istilah kepemimpinan dideskripsikan sebagai bentuk usaha mempengaruhi
orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Seiring dengan kemajuan-
kemajuan kehidupan dunia (antara lain ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan besarnya tuntutan kemampuan sumber daya manusia
dalam menghadapi persaingan di lingkungan global), maka para ahli berupaya
merumuskan definisi yang lebih relevan dengan perubahan phenomena ini.

2. Konsepsi Kontemporer Kepemimpinan dan Manajemen
Terdapat sejumlah ahli yang telah berusaha menyumbangkan pemikiran dan

karya penelitian dalam merumuskan konsep-konsep kepemimpinan. Namun hingga
saat ini terus terjadi kontroversi perbedaan antara konsep kepemimpinan dan
manajemen. Para penulis dan peneliti sering menemukan kesukaran dalam membedakan
istilah manajemen dan kepemimpinan. Meskipun demikian, secara empiris sesungguhnya
dapat dibuktikan bahwa posisi seorang manajer di lembaga apapun tidak mesti atau
otomatis melaksanakan fungsi memimpin (leading). Kepala sekolah, Direktur atau
Ketua sebuah Perguruan Tinggi, dan Rektor misalnya adalah merupakan bentuk-bentuk
jabatan atau kedudukan formal organisasi yang otomatis bisa disebut sebagai manager
di lembaga tempat mereka ditugaskan. Tetapi, apakah para pemangku jabatan tersebut
dapat melaksanakan fungsi memimpin masih perlu ditunjukkan dalam pelaksanaan
tugas yang dibebankan kepada mereka.

Kepemimpinan berbeda dengan manajemen (Goetsch & Davis, 2002; Yukl,
2010). Kenyataan memang dapat ditemukan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin
tanpa harus menjadi manajer (seperti para pemimpin informal di masyarakat), dan
seseorang dapat menjadi manajer tanpa memimpin. Beberapa di antaranya bisa juga
disaksikan ketika seseorang mempunyai kedudukan sebagai manajer tetapi tidak
memiliki bawahan (seperti seorang manajer akuntan bekerja sendiri di perusahaan).
Di samping itu, tidak semua orang sepakat mengusulkan fungsi managing dan leading
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itu sebagai dua hal yang sama, namun adanya pemahaman yang overlap tetap menjadi
perbedaan pendapat yang sangat tajam.

Meskipun kontroversi terus mewarnai pemahaman para ahli dan praktisi tentang
konsep manajemen dan kepemimpinan, kiprah keduanya dapat dibedakan secara
signifikan. Dalam melaksanakan fungsi managing, para manajer mempertahankan dan
mengontrol organisasi. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi leading, para manajer
sebagai pimpinan justru melakukan perubahan. Pimpinan-pimpinan (leaders) memiliki
visi bagaimana organisasi dapat menjadi lebih baik dan mampu membangkitkan
semangat, mempengaruhi para pengikut mereka untuk mewujudkan visi tersebut. Di
samping itu, para pemimpin siap mengambil segala risiko atas segala akibat tindakan
yang mereka ambil (Burhanuddin, 2013).

B. Dasar-Dasar Historis Studi Manajemen dan Kepemimpinan
Secara historis perkembangan gerakan studi manajemen dan kepemimpinan

dapat diikhtisarkan kepada empat masa, yakni:
 Pre scientific management (sebelum 1900)
 Scientific management (1900-1945)
 Human relations approach (1927-1945)
 Contingency approach (1945-sekarang)

1. Pre Scientific Management (sebelum 1900)
Periode ini merupakan awal para peneliti menerapkan prinsip-prinsip

manajemen dan kepemimpinan secara ilmiah. Teori-teori kepemimpinan saat itu
dikembangkan kebanyakan berdasarkan temuan-temuan para antropolog. Gejala dan
pengalaman-pengalaman kehidupan manusia yang telah ditemukan dan dicatat pada
masa-masa itu membuktikan bahwa cara termudah bagi seseorang untuk dapat
mempertahankan hidup adalah dengan memberikan peran khusus kepada individu yang
dianggap paling mampu atau mempumyai kekuatan fisik untuk melaksanakan tugas-
tugas. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa model pengelolaan pekerjaan lebih
banyak dikaitkan dengan modal kekuatan fisik manusia. Kecenderungan ini otomatis
terkait banyak dengan jenis kelamin manusia. Kaum wanita, dengan demikian,
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mendapatkan peran yang sangat terbatas karena kebanyakan jenis pekerjaan yang
ada saat itu membutuhkan kekuatan fisik yang hanya dominan dimiliki kaum pekerja
dari kalangan pria.

2. Scientific Management (1900-1945)
Revolusi industri abad 19 membawa banyak perubahan radikal mengenai

pengelolaan pekerja kaum buruh. Pekerjaan lebih banyak dipusatkan di pabrik-pabrik.
Proses pekerjaan sebagian besar dilaksanakan oleh mesin-mesin, sehingga mengurangi
jenis ketrampilan yang diperlukan individu. Manajemen pekerjaan menjadi lebih
mekanistik. Hal ini menimbulkan banyak kritik karena perusahaan cenderung
mengabaikian peran manusia. Akibatnya menimbulkan banyak reaksi, protes-protes
kaum buruh, dan munculnya bentuk-bentuk aleniasi berbagai kalangan pekerja.

Gerakan manajemen ilmiah pertama dikembangkan oleh Frederick Taylor di
US (1911). Dia mengajak perlunya melakukan analisis jenis pekerjaan, waktu dan
gerakan atau aktivitas individu (time and motion) guna merumuskan standar upah
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Disusul oleh munculnya gerakan
teori administrasi yang dikembangkan oleh Henri Fayol di Perancis (1919). Di dalam
teorinya dijelaskan fungsi-fungsi utama manajemen (planning, organizing,
commanding, coordinating, and controlling). Hasil penelitian yang dilakukan oleh
para peneliti hingga dewasa ini telah membuktikan bahwa sejumlah aktivitas penting
organisasi tercakup ke dalam fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi ini dipandang sangat
relevan dengan dinamika perubahan perilaku berorganisasi dan tuntutan manajerial ke
depan. Dalam era yang sama, prinsip-prinsip dasar administrasi dan manajemen juga
telah telah berhasil dirumuskan sebagai acuan manajer dalam menjalankan roda
organisasi, meliputi division of labor, authority and responsibility, centralization,
delegation of authority, and unity of command.

Refleksi terhadap kehandalan teori ini dalam melandasi studi manajemen
menunjukkan bahwa pendekatan manajemen ilmiah ternyata bukanlah sebagai jawaban
definitif tanpa kelemahan. Hingga saat ini para ahli dan peneliti masih menemukan
beberapa kekurangan dari prinsip-prinsip pengembangan manajemen yang murni
menganut pola scientific management. Laporan-laporan, hasil penelitian, dan
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pengalaman di lapangan memperlihatkan bahwa model manajemen demikian menuai
banyak kritik karena dinilai memberikan dampak cukup mengganggu konsentrasi bekerja
para buruh atau karyawan, dan berakibat menurunnya efektivitas organisasi dalam
konteks luas. Hal ini disebabkan para manajer harus menyediakan banyak waktu untuk
melakukan analisis kebutuhan: menghitung waktu untuk penyelesaian paket-pakaet
pekerjaan, jumlah tenaga, pembagian tugas, dan jabatan. Mereka harus secara rutin
memonitor pergerakkan anggota, aktivitas dan pekerjaan anggota tim. Semua jenis
pekerjaan dilaksanakan guna menetapkan standar upah, dan menghitung besarnya
upah yang harus dibayarkan untuk pekerjaan tertentu. Biaya kegiatan-kegiatan tersebut
juga sangat mahal, sehingga dapat mengurangi tingkat keuntungan-kentungan yang
diharapkan. Masalah lainnya adalah penolakan pekerja untuk mengukur tingkat usaha
dan produktivitas. Ini dimanifestasikan dalam bentuk menurunnya kinerja ketika mereka
sadar bahwa pekerjaan sedang diawasi. Para pekerja berupaya menentang perubahan
skema sistem upah karena diduga perubahan tersebut hanya untuk memacu tingkat
produktivitas.

Model gerakan manajemen ini mempengaruhi praktek berorganisasi di
beberapa negara dunia. Di Indonesia, misalnya akhir-akhir ini sedang menerapkan
pola gerakan awal manajemen ilmiah, back to the era of scientific management
(1900-1945). Untuk meningkatkan efisiensi kerja dan optimalisasi penggunaan
sumberdaya manusia, organisasi-organisasi terutama di lingkungan di pemerintahan
sedang pesat-pesatnya ditekankan menerapkan sistem remuneration. Teknik
remunerasi pada hakikatnya merupakan bentuk teknis penerapan model teknis
manajemen yang dipengaruhi oleh gerakan manajemen ilmiah periode 1900-1945.
Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan staf, pihak manajemen diharapkan secara
teratur merencanakan kebutuhan tenaga, menganalisis pekerjaan, dan waktu, dan
menetapkan besarnya gaji atau upah berdasarkan poin atau nilai kredit yang diperoleh
dalam perhitungan remunerasi. Walaupun hal ini merupakan salah satu alternatif yang
dapat diterapkan di dunia pengelolaan sumber daya organisasi, namun menurut hemat
penulis pilihan demikian bukanlah merupakan langkah terbaik. Perilaku manajemen
yang dibangun kemungkinan kurang relevan dengan suasana kompleks dan penuh
persaingan. Apalagi kalau diterapkan secara kaku terhadap bidang pekerjaan pendidikan
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seperti di sekolah dan Perguruan Tinggi. Pengendalian time and motion kemungkinan
hanya relevan kalau dipergunakan di lahan industri. Hal ini disebabkan karena para
pimpinan perusahan seperti pabrik-pabrik lebih banyak berhadapan / berurusan dengan
aspek materiil atau non-manusia.

Produk suatu pekerjaan dapat diukur dengan mudah karena lebih banyak
berhubungan dengan hal teknis dan materiil. Tingkat pencapaian terhadap mereka dapat
diukur secara pasti baik berdasarkan volume waktu yang dipergunakan dan jumlah
produksi yang dihasilkan. Oleh sebab itu perilaku mekanistik mungkin masih tepat
dijadikan model sistem. Berbeda jika diarahkan kepada organisasi-organisasi yang
memiliki tugas dan fungsi mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia
(Burhanuddin et al., 2003) sebagai contoh di Universitas atau bahkan di lingkungan
perkatoran perbankan sekalipun. Tugas-tugas organisasi semacam ini sangat
membutuhkan tindakan-tindakan inovatif pimpinan dan staf dalam menghadapi berbagai
persoalan dengan aneka bentuk dan perilaku manusia yang sulit diduga (unpredictable
issues).

Khsusunya bagaimana memuaskan pelanggan dan para stakeholders. Semua
berpotensi menjadi tantangan tersendiri, sekaligus ancaman kemampuan bersaing antar
lembaga dalam meberikan pelayanan terbaik. Sementara pola manajemen statik dan
mekanistik tidak dapat memberikan cukup peluang para anggota untuk berkreasi dalam
merespon persoalan-persoalan dan meneyelesaikan pekerjaan-pekerjaan secara cepat
dan efektif. Sehingga gejala ini perlu dikaji secara ilmiah untuk mengeksplorasi
sejauhmana model manajemen yang sedang diterapkan mampu mendorong semangat
dan potensi anggota mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Phenomena ini
menjadi wawasan penting untuk ditulis dan diteliti oleh para ilmuan dan praktisi sekarang
dan di masa-masa akan datang.

3. Human Relation Approach (1927-1945)
Muncul sebagian dari kajian bidang psikologi, yang menekankan pentingnya

motivasi dan sikap dalam menjelaskan perilaku individu dalam bekerja. Hasil-hasil
studi Hawthorn di US yang dimulai tahun 1927, dan berlangsung selama kurang lebih
12 tahun telah mendukung kekuatan pendekatan human relation, dan menjadi dasar
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penelitian-penelitian sistematis tentang perilaku organisasi dan kepemimpinan. Berbeda
dengan pendekatan model manajemen scientific, pendekatan ini beranggapan bahwa
selain faktor-faktor pekerjaan, faktor-faktor lainnya banyak mempengaruhi kinerja
seseorang, antara lain bentuk hubungan sosial, hubungan manajemen dan pegawai,
dan setting pekerjaan. Untuk mencapai tingkat kepuasan dan kinerja anggota yang
tinggi, pimpinan perlu mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan seperti kebutuhan
pendapatan yang layak, kesehatan, keamanan kerja, dan keuntungan personal lainnya.
Oleh sebab itu, teori-teori kepemimpinan yang dipengaruhi oleh paradigma human
relation berasumsi bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh sejauh mana
pemimpin dapat memenuhi aspek-aspek kebutuhan manusia tersebut guna
membangkitkan morale kerja.

4. Contingency Approach (1945-sekarang)
Setelah Perang Dunia II muncul sebuah perspektif baru dalam pengkajian

perilaku lorganisasi dan kepemimpinan. Para pendukung pendekatan ini mengakui betapa
sulitnya dalam merumuskan prinsip-prinsip manajemen terutama dalam memprediksi
perilaku individu dalam bekerja. Mereka beranggapan perilaku organisasi tidak udah
dijelaskan, dan tidak cukup kalau hanya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
sederhana sebagaimana ditempuh oleh gerakan manajemen di era-era sebelumnya.
Para peneliti perlu mengkaji dan meneliti faktor-faktor apa yang saling berhubungan
dan dinilai penting untuk dikembangkan sebagai prinsip dasar perilaku organisasi dan
kepemimpinan. Terutama faktor-faktor yang terkait dengan atribut individu dan
situasional lainnya saling tergantung. Ini sangat diperlukan dalam menjelaskan perilaku
organisasi khususnya manajemen dan kepemimpinan. Pendekatan kontingensi ini
berasumsi bahwa keberhasilan proses kepemimpinan sangat tergantung kepada situasi
kapan dan di mana kepemimpinan berlangsung. Tidak ada satu model kepemimpinanpun
yang bagus untuk kesemua situasi. Sukses tidaknya suatu gaya yang diterapkan oleh
seseorang misalnya ditentukan oleh sejauhmana kecocokannya dengan kebutuhan riil
yang dihadapi. Kepemimpinan, dengan demikian, bersifat kontekstual. Merupakan
suatu proses yang kompleks karena kesemua faktor yang terlibat itu saling mempengaruhi
tingkat efektivitas kepemimpinan yang dicapai. Faktor-faktor situasional antara lain
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meliputi aspek individual bawahan, pimpinan, jenis pekerjaan, lingkungan, karakteristik
organisasi, sosial, politik, dan budaya. Bagaimana tingkat efektivitas model
kepemimpinan dapat diukur berdasarkan setting kepemimpinan yang sesuai unsur-
unsur situasional tersebut. Gaya dan model kepemimpinan yang bagaimana yang bisa
efektif membawa keberhasilan organisasi banyak dibahas di bagian lain buku ini.

5. System Approaches (1990-an s.d sekarang)
Penulis berpandangan bahwa gerakan pendekatan kontingensi juga diidkuti

oleh lahirnya pendekatan sistem (systems approaches). Merupakan pendekatan terbaru
di dalam mengkaji bagaimana perilaku berorganisasi yang efektif (Puxty, 1990; Robbins,
Bergman, Stagg, & Coulter, 2006). Pendekatan scientific lebih menekankan kepada
tugas-tugas individual pekerja. Pandangan pendekatan scientific berpremis bnahwa
jika semua tugas individu telah dilaksanakan dengan baik, maka dapat menjamin
berjalannya roda organisasi secara efektif. Admininistrative theory kepada struktur
dan hubungan antar unit dan manusia. Teori birokrasi lebih mengarah kepada bagaimana
mengatur tata kerja atau aturan internal dalam birokrasi secara rasional, dan human
relation lebih concern kepada aspek kemanusiaan atau bagaimana memuaskan
kebutuhan individual.

Berbeda dengan itu semua, teori sistem memulai pengembangannya kepada
premis bahwa kita hanya akan dapat memahami internal organisasi manakala
memamahami apa yang terjadi di luar sana. Organisasi adalah bersifat kontekstual,
bukan hal yang sangat mekanistik dan statik (Burhanuddin, 2016b). Untuk dapat
membangun organisasi secara berhasil, kita perlu memahami bagaimana organisasi
berhinteraksi atau berhubungan dengan dunia luar. Seorang manajer perlu memahami
bawahannya dan bagaimana konteks kehidupan mereka. Bagaimana keterlibatan
mereka dalam pelaksanaan pekerjaan. Sejauhmana mereka dilibatkan dengan baik
dalam menangani pekerjaan-pekerjaa tertentu. Bagaimana struktur organisasi yang
ada, apakah sudah menggambarkan mekanisme sistem yang relevan dengan budaya
sekitar/masyarakat, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sistem teori pada akhirnya
memandang bahwa organisasi itu dibangun di dalam lingkungan global yang saling
berinteraksi secara terbuka (open system), dan secara langsung bersinggungan dengan
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aspek-aspek teknis yang kemungkinan dipergunakan/terapkan oleh organisasi di
lingkungan internasional. Dan yang terpenting juga adalah kalau memandangnya sebagai
suatu sistem, maka kita harus dilihat secara utuh (holism principle), bukan sebagai
unit yang terpisah-pisah. Karena masing-masing terbentuk atas dasar berbagai
komponen dan fungsi-fungsi yang saling berhubungan, saling mempengaruhi baik secara
internal maupun eksternal.

C. Teori-Teori Kepemimpinan pada Masa Perkembangan Awal
dan Terkini

Para sarjana telah melakukan ajian-kajian tentang kepemimpinan dan
manajemen berdasarkan pada teori-teori utama kepemimpinan (Burhanuddin, 1994,
2016b). Teori dan model studi di masa-masa awal telah dikembangkan dalam tahun
1900-an (Hitt et al., 2018; McKee et al., 2013; Tidd & Bessant, 2018), dan hingga
saat ini telah melahirkan berbagai versi teori dan model kepemimpinan. Pendalaman
teori-teori tersebut terbukti memberikan keuntungan yang besar bagi para mahasiswa,
peneliti, dan praktisi. Kemunculannya mendukung usaha-usaha para peneliti dalam
memahami dan mengkaji isu-isu kepemimpinan di lapangan. Sehingga dapat menjadi
dasar dalam pengambilan keputusan dalam mengidentifikasi model atau teori apa yang
relevan dipergunakan untuk melakukan penelitian saat ini dan akan datang.

1. Trait Theory
Teori sifat (trait theory) menjelaskan efektivitas kepemimpinan berfokus pada

superioritas karakteristik pemimpin, meliputi kepribadian, fisik, intelegensi atau tingkat
kecerdasan, kemampuan, dan karakretistik sosial (Hitt et al., 2018; Tidd & Bessant,
2018). Diberi nama “Great Man Approach” (McKee et al., 2013, p. 37) karena
berpusat kepada para individu yang dianggap sebagai pemimpin hebat (excellent
leaders). Asumsi dasar yang melandasi trait approach bahwa beberapa orang secara
alami adalah merupakan sosok pemimpin karena mereka telah diangerahi dengan
beberapa kelebihan karakteristik tertentu yang tidak dimiliki orang lain (Yukl, 2002).
Penelitian-penelitian awal era trait theory menghubungkan penghalaman keberhasilan
manajemen dengan sifat-sifat luar biasa, extraordinary abilities (Yukl, 2002, p. 12)
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yang dimiliki oleh sang pemimpin atau manajer seperti: memiliki energi yang kuat,
kemampuan melakukan tindakan intuitif, kemampuan luar biasa dalam memandang
jauh ke depan, dan kemampuan persuasif yang kuat. Dikembangkan sebagai teori
utama sejak tahun 1990-an (McKee, 2013). Yukl (2010) melaporkan bahwa selama
kurun waktu 1930-an dan 1940-an telah dilakukan ratusan studi tentang trait
kepemimpinan. Studi-studi itu berusaha mengungkap sifat-sifat (traits) apa yang
menyebabkan seseorang menjadi pemimpin termashur atau sangat menonjol pada
masanya. Walaupun demikian, studi-studi yang secara masif tersebut diakui oleh Yukl
(2010) gagal menemukan sifat atau trait apa yang dapat menjamin keberhasilan
kepemimpinan.

Kegagalan ini disebabkan kurangnya perhatian terhadap intervening variables
mata rantai penyebab (the causal chain) yang dapat menjelaskan bagaimana sifat-
sifat itu dapat mempengaruhi kinerja kelompok atau kemajuan pimpinan. Metode-
metode utama penelitian yang dilakukan adalah mencari hubungan signifikan antara
atribut atau karakteristik yang dimiliki individu dengan kriteria keberhasilan, tanpa
dilakukan uji explanatory process (Yukl, 2010), yakni mengkaji lebih dalam untuk
menjelaskan mengapa seseorang berhasil dalam memimpin. Kelemahan lainnya
ditegaskan oleh McKee et al. (2013) bahwa hubungan antara trait dan keberhasilan
kepemimpinan tidak didukung oleh temuan-temuan yang kuat. Pandangan-pandangan
tentang kepemimpinan kebanyakan hanya didasarkan kepada penelitian yang tidak
memiliki dasar studi yang jelas, cerita rakyat dan stereotypes.

Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan desain riset yang dikembangkan
pada tahun-tahun itu, para peneliti telah memperoleh kemajuan di dalam menemukan
bagaimana sifat-sifat pemimpin berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan
efektivitas kepemimpinan. Keuntungan utama yang dapat diperoleh hingga saat ini adalah
bahwa para peneliti dapat menggunakan beberapa trait untuk mengkaji masalah
efektivitas manajemen.

2. Model Behavioural
Dikembangkan awal 1950-an (Champoux, 2003; Yukl, 2010) sebagai respon

kekurangan pendekatan sifat di dalam menghubungkan ciri-ciri kepemimpinan yang
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efektif dengan efektivitas kepemimpinan. Model behavioural melakukan studi dengan
menginvestigasi perilaku-perilaku efektif dan tidak efektif di dalam organisasi. Yukl
(2010) mengidentifikasi dua kategori riset pendekatan perilaku ini, yakni:

Kategori pertama, penelitian dilaksanakan dengan memfokuskan pehatian
kepada bagaimana para manajer menghabiskan waktu dan bagaimana pola kegiatan-
kegiatan, tanggung jawab, dan fungsi-fungsi pekerjaan manajerial. Di samping itu juga
diteliti bagaimana para manajer menangani permintaan, tantangan-tangan atau hambatan
(constraints), dan konflik peranan. Pengumpulan data sering dilaksanakan
menggunakan teknik deskriptip seperti observasi langsung, diary, kuesioner uraian
pekerjaan, dan anecdote hasil interview. Meskipun penelitian demikian tidak dirancang
secara langsung untuk menilai kepemimpinan yang efektif, temuan-temuan yang
diperoleh sangat berguna dalam memahami konteks yang diteliti. Efektivitas
kepemimpinan merupakan suatu kinerja yang dapat diukur bagaimana seorang manajer
atau pemimpin memecahkan konflik, menghadapi tuntutan-tuntutan atau permintaan,
mengenali peluang-peluang yang ada, dan mengatasi constraints atau hambatan-
hambatan yang dihadapi.

Kategori kedua, fokus pekerjaan peneliti adalah mengidentifikasi perilaku
kepemimpinan yang efektif. Metode yang paling disukai meliputi survey lapangan yang
dilengkapi dengan kuesioner deskripsi perilaku. Lebih dari 60 tahun terakhir, telah
dilakukan ratusan studi survey yang berusaha meneliti hubungan antara perilaku
kepemimpinan dan berbagai indikator efektivitas kepemimpinan. Sebagian kecil studi
dilakukan melalui experimen di laboratorium, experimen lapangan, dan teknik critical
incidents untuk menentukan bagaimana pemimpin yang efektif dibedakan dengan
pemimpin yang tidak efektif.

3. Studi Kepemimpinan Model Behavioural

The University of Iowa Studies
Penelitian oleh Kurt Lewin dan para pengikutnya telah berhasil mengeksplorasi

tiga gaya kepemimpinan, atau cara-cara pemimpin berperilaku meliputi: autocratic,
democratic, dan laissez-faire (di dalam Robbins, et al., 2006). Gaya otoriter dilukiskan
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sebagai seorang pemimpin yang dengan jelas bermaksud mengontrol kekuasaan,
mendikte metode-metode kerja, membuat keputusan-keputusan secara sepihak, dan
membatasi partisipasi anggota. Gaya atau tipe demokratik digambarkan sebagai
pemimpin yang memiliki niat untuk melibatkan para bawahan dalam pembuatan
keputusan, dan mendelegasikan kekuasaan. Pemimpin mendorong partisipasi di dalam
memutuskan metode kerja yang akan digunakan. Menetapkan tujuan-tujuan organisasi
dan menggunakan feedback sekaligus sebagai kesempatan untuk melatih para anggota.
Yang terakhir adalah laissez-faire, atau gaya bebas. Perilaku yang tampak dalam gaya
bebas ini adalah bahwa pemimpin pada umumnya memberikan kebebasan penuh
kepada kelompok untuk mengambil keputusan-keputusan, menyelesaikan pekerjaan-
pekerjaan dengan cara apa saja sesuai keinginan kelompok, dan tanpa kontrol dari
atasan.

Lewin dan kawan-kawan meneliti gaya mana yang paling efektif. Hasil-hasil
penelitian mereka menunjukkan bahwa gaya demokratik berkontribusi secara signifikan,
baik dari segi kualitas pekerjaan maupun kuantitas. Apakah pertanyaan perilaku
kepemimpinan mana yang sangat efektif sudah terjawab? Sayangnya pertanyaan ini
bukanlah hal yang sederhana untuk dapat dijawab. Studi-studi akhir-akhir ini
menunjukkan hasil yang beragam. Sebagi contoh, gaya kepemimpinan demokratis
kadang-kadang menghasilkan tingkat-tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada di
lingkungan kerja yang autokratis. Tetapi pada kesempatan lain gaya demokratik kadang-
kadang menghasilkan tingkat kinerja kelompok yang lebih rendah dibandingkan dengan
yang otoriter, atau persis sama dengan kinerja kelompok yang dipimpin dengan gaya
otoriter.Walaupun demikian, hasil-hasil yang lebih konsisten diperoleh apabila ukuran
kepuasan bawahan disertakan. Kepuasan anggota kelompok umumnya lebih tinggi di
bawah kepemimpinan demokratik daripada yang dipimpin secara otoriter (Bass, 1981
in Robbins et al., 2006).

Dengan demikian, para pemimpin menghadapi dilemma! Haruskah mereka
fokus pada pencapaian prestasi kerja anggota yang tinggi atau kepuasan bawahan?
Fenomena ini menggiring ke sebuah pengakuan terhadap hakikat perilaku ganda
pemimpin – yakni fokus pada tugas dan pada orang. Kenyataan ini juga menjadi sebuah
karakteristik kunci dari studi-studi perilaku lainnya.

32     Burhanuddin dkk.                                                              Budaya Organisasi dan Kepemimpinan



The Ohio State Studies
Para peneliti di Ohio State University selama kurun waktu 1940-an dan1950-

an melakukan penelitian tentang pemimpin-pemimpin organisasi, dan telah menemukan
dua dimensi penting perilaku pemimpin, yakni consideration dan intiating structure
(McKee et al., 2013).

Consideration
Dalam dimensi ini, para pemimpin dalam mempengaruhi bawahan ditemukan

lebih menekankan kepada faktor-faktor manusia dengan memperkuat kapasitas atau
kemampuan individual bawahan, dan menyediakan iklim organisasi yang suportif kepada
para anggota. Pemimpin menggunakan model ini lebih suka membangun kepercayaan
dan lingkungan suportif, menyenangkan dan bersahabat. Iklim kerja demikian berscirikan
ketebukaan berkomunikasi dan teamwork yang efektif (McKee et al., 2013).

Initiating Structure
Pemimpin yang tergolong ke dalam initiating structure lebih concern pada

penyelesaian tugas-tugas oleh para bawahan. Mereka diharapkan menuntaskan
pekerjaan-pekerjaan secara efisien dan efektif. Di dalam mempengaruhi bawahan,
pemimpin demikian berperilaku lebih berorientasi pada tugas. Contoh perilaku yang
nampak antara lain: selalu memberikan pengarahan yang jelas, memonitor kinerja
anggota, merencanakan dan menetapkan jadwal serta deadline waktu penyelesaian
tugas. Yang cukup menonjol perilaku yang dapat diperhatikan adalah bahwa pemimpin
mendorong anggota untuk lebih menekankan kepada prinsip efisiensi dan efektivitas
dalam segenap pelaksanaan pekerjaan. Di samping itu berusaha memberikan dukungan
atau suport kepada anggota dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang
diperlukan guna mensukseskan pekerjaan. Studi oleh The Ohio State mulai
memfokuskan perhatian pada model kepemimpinan mana yang terbaik (Fleishman,
1973 in McKee et al., 2013).
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The University of Michigan Studies
Penelitian - penelitian yang dilaksanakan di University of Michigan meneliti

perilaku pemimpin-pemimpin yang efektif. Para peneliti mulai melakukan riset mereka
dengan sasaran perilaku para supervisor yang efektif (Likert, 1979). Mereka berhasil
mengidentifikasi dua bentuk perilaku. Dimensi pertama adalah perilaku yang berorientasi
pada produksi, yakni fokus kepada efisiensi, biaya, selalu berpegang pada jadwal
kerja, dan berusaha memenuhi deadline. Supervisor-supervisor yang efektif ini
mengkonsentrasikan energi mereka pada tugas-tugas pekerjaan, prosedur kerja, dan
memperlakukan para bawahan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan. Hasil-hasil
studi menunjukkan bahwa para supervisor yang lebih menyukai production-oriented
behaviour kurang efektif dibandingkan dengan supervisor-supervisor yang menyukai
employee-oriented behaviour. Supervisor demikian berperilaku suportif terhadap
bawahan, mementingkan hubungan-hubungan, dan melibatkan para anggota
merumuskan tujuan-tujuan dan berusaha membantu mereka mencapai tujuan-tujuan
yang lebih tinggi (the attainment of high performance goals). Kesimpulan studi di
Michigan University, bahwa para pegawai lebih menyukai perilaku pemimpin yang
berorientasi kepada bawahan (employee-oriented behaviour) dan mereka akan
bekerja lebih baik apabila para pemimpin menggunakan pendekatan tersebut.

Leadership Grid
Kelanjutan dari studi di University of Michigan dan Ohio State University di

dalam tahun 1960-an, Robert Blake dan Jane Mouton dari University of Texas
mengusulkan bahwa perilaku manajerial dapat diplot sepanjang garis-garis sumbu (axes)
secara vertikal dan horizontal yang mengukur perhatian pada orang (people) dan
perhatian pada produksi (production), dan gaya-gaya manajemen atau kepemimpinan.
(Blake & Mouton, 1964 in McKee, 2013). Akhir-akhir ini diberi nama Leadership
Grid. Hingga saat ini masih digunakan oleh kebanyakan peneliti manajemen dan
kepemimpinan, dan secara periodik di-update (Blake & Mouton, 1978 in McKee et
al., 2013). Sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut, nampak pemimpin yang
menaruh perhatian pada orang diukur pada garis-garis sumbu vertikal. Sedangkan
yang berorientasi pada produksi ditunjukkan oleh perilaku yang terletak pada garis-
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garis sumbu horizontal. Meskipun model Grid menggambarkan 81 potensi kategori
kemungkinan gaya perilaku kepemimpinan teridentifikasi, model ini menekankan kepada
5 (lima) kategori: improversihed management (1.1), task management (9.1), middle-
of-the road management (5.5), country club management (1.9) dan team
management (9.9). Deskripsi setiap gaya sebagaimana dicantumkan dalam diagram
Grid (Gambar 1). Meskipun model ini mengindikasikan atribut-atribut positif untuk
kesemua gaya atau styles, tim peneliti dengan penuh keyakinan menyimpulkan bahwa
gaya team management bekerja terbaik, atau sebagai gaya yang paling unggul.
Sayangnya grid ini tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang membuat seorang
manajer menjadi pemimpin efektif (Robbins et al., 2006). Kenyataan juga menunjukkan
sedikit bukti yang substansial untuk mendukung kesimpulan bahwa gaya 9.9. (Team
Management) sangat efektif di dalam semua jenis situasi. Robbins et al. (2006)
memandang Grid itu hanya memberikan gambaran berupa framework untuk
membangun konsep tentang gaya-gaya kepemimpinan. Di samping itu, Bartol et al.
(2002) menegaskan bahwa Grid memberikan kelonggaran atau fleksibilitas di dalam
menyikapi perilaku-perilaku aktual kepemimpinan, tergantung pada penilaian mereka
terhadap orang-orang dan isu-isu produksi di dalam suatu situasi (Robbins et al., 2006).

Gambar 3.1. Leadership Grid
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4. Contingency Approaches to Leadership Studies
Teori yang menjelaskan efektivitas kepemimpinan dari segi variabel-variabel

moderator dinamanakan Contingency Theory (Yukl, 2002, p. 208). Jenis teori ini
sangat berguna karena mempertimbangkan variabel-variabel intervensi ketika
menjelaskan mengapa efek perilaku terhadap outcome bervariasi dalam semua situasi.
Model teori kepemimpinan kontingensi berpandangan bahwa tidak ada tipe
kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Dalam mengkaji fenomena
kepemimpinan, teori ini berusaha mempertimbangkan perilaku pemimpin, spek-aspek
situasi organisasi, dan karakteristik bawahan. Dengan kata lain situasi-situasi yang
berbeda akan membutuhkan pendekatan-pendekatan berbeda pula. Memimpin
organisasi berskala kecil misalnya kemungkinan memerlukan pendekatan yang berbeda
dibandingkan ketika diterapkan di sebuah perusahaan atau lembaga yang lebih besar.
Untuk dapat menggerakkan staf di lingkungan kerja organisasi bertipe kecil, pemimpin
memerlukan ketrampilan-ketrampilan interpersonal communication, hubungan
kemanusiaan dengan setiap inidividu.

Di samping itu dia harus mampu menginspirasi bawahan dengan memberikan
gambaran jauh ke depan. Sebaliknya seorang manajer di lingkungan perusahaan
multinasional atau berskala besar, maka untuk dapat berhubungan atau mempengaruhi
anggota dan mitra kerja, maka diperlukan kemampuan memanfaatkan berbagai media
teknologi seperti website, email, teleconference, dan media canggih lainnya. Pemimpin
tersebut juga akan banyak tergantung pada kemampuan dalam proses berorganisasi,
terutama bagaimana membangun budaya korporasi. Untuk mengelola perusahaan-
perusahaan atau lembaga formal secara efektif, dia selalu dihadapkan dengan isu-isu
kompleks yang membutuhkan sistem manajemen yang sesuai.

Penulis berpendapat bahwa saat ini para pemimpin organisasi terutama di
lingkungan internasional sudah banyak yang berlomba-lomba melakukan terobosan-
terobosan bagaimana memenangkan pasar global. Mereka umumnya berusaha
menjarinmg mitra kerja, membangun network yang lebih luas untuk dapat menjangkau
dan memenuhi permintaan-permintaan pelanggan secara cepat dan lebih luas
cakupannya. Keberasilan kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu kapan proses
kepemimpinan itu berlangsung. Kepemimpinan adalah merupakan suatu proses yang
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kompleks karena terdapat banyak faktor situasional mempengaruhi efektivitas gaya-
gaya kepemimpinan tersebut. Terutama saat gaya itu digunakan ketika mempengaruhi
anggota atau bawahan yang dipimpin (McKee et al., 2013; Yukl, 2010).

Fiedler’s Contingency Theory
Berikut didiskusikan beberapa teori kepemimpinan di bawah naungan

pendekatan Kontingensi. Teori Kontingensi berpandangan bahwa efektivitas
kepemimpinan tergantung pada karakteristik-karakteristik baik yang datang dari
pemimpin maupun situasi. Contingency theory pertama kali dikembangkan oleh Fiedler
tahun 1967 (Fiedler, 1967). Model kepemimpinan Fiedler didasarkan kepada premis
bahwa gaya kepemimpinan tertentu sangat efektif di dalam situasi-situasi yang berbeda.
Tindakan kunci di sini mendefinisikan gaya-gaya atau tipe-tipe dan jenis-jenis situasi.
Kemudian menentukan kombinasi yang pas gaya dan situasi tersebut. Teori ini
mengusulkan dua orientasi gaya dalam memimpin: gaya yang berorientasi pada tugas,
dan berorientasi kepada hubungan (Fiedler, 1981). Pemimpin yang berorientasi pada
tugas (task oriented leader) lebih berkonsentrasi pada penyelesaian tugas-tugas dan
berusaha meyakinkan bawahan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan baik.
Sedangkan gaya yang berorientasi pada hubungan lebih memperhatikan aspek
hubungan kemanusiaan, dan biasanya sangat disukai oleh para bawahan.Teori ini juga
mengusulkan bahwa perubahan gaya kepemimpinan adalah suatu tindakan yang sulit
dilakukan. Oleh karena itu efektivitas kepemimpinan tergantung pada keseuaian gaya
yang dipilih pemimpin dengan situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, manajer atau
pemimpin harus mencocokkan gaya mereka kepada situasi tertentu (Fielder, 1965;
Fiedler & Chemes, 1984 in McKee et al, 2013).

Faktor kunci keberhasilan kepemimpinan menurut Fiedler terletak pada gaya
dasar kepemimpinan sesorang, baik yang berorientasi kepada tugas maupun hubungan.
Untuk mengukur gaya tersebut, Fiedler mengembangkan sebuah kuesioner Least
Preferred Co- Workers (LPC). Kuesioner ini berisi 18 item pertanyaan berupa
pasangan kata-kata sifat seperti: pleasant-unpleasant, cold-warm, boring-interesting,
dan friendly-unfriendly. Skor LPC ditentukan dengan meminta seorang pemimpin
memikirkan atau mengingat kembali anggota-anggota sejawatnya yang lalu maupun
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sekarang. Kemudian memilih anggota mana yang kurang disukai bekerjasama dengannya
(could work least well) dengan menilai mereka pada sebuah skala penilaian terdiri
dari 8 poin (1 — 8) untuk masing-masing pertayaan. Contoh perangkat lengkap
kuesioner sebagai berikut.

Tabel 3.1. Kuesioner Least Preferred Co- Workers (LPC)

Bisa juga dengan meminta kelompok responden memberikan refleksi terhadap
semua teman sejawat atau minimal yang pernah bekerjasama dengan mereka. Setelah
itu masing masing disuruh memilih atau menentukan anggota yang menurut mereka
paling tidak disukai bekerjasama dengannya. Cara ini dapat dilakukan dengan
memberikan penilaian terhadap mereka menggunakan skala penilaian yang sama.

Jika nilai LPC positif atau tinggi (skor LPC 64 ke atas), berarti para responden
pada dasarnya menyukai hubungan-hubungan dengan para anggota sejawatnya. Hasil
ini bisa juga menunjukkan bahwa jika pemimpin melukiskan individu yang dianggapnya
sulit bekerjasama dengannya dalam konteks menyenangkan, maka pemimpin tersebut
tergolong menggunakan gaya relationship oriented atau lebih mengarah kepada
kepada kepentingan aspek manusia (people motivated orientation). Sebaliknya jika
pemimimpin menemukan bahwa hasil penilaian terhadap sejawat itu relatif tidak
menyenangkan atau nilai LPC negatif (skor 57 ke bawah) berarti pemimpin lebih
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menyukai produktivitas dan penyelesaian tugas, atau mengutamakan kepentingan bisnis
sebelum meraih kesenangan. Sehingga gaya yang sedang diterapkan dapat diberi label
task oriented.

Fiedler mengakui bahwa terdapat sebuah kelompok individu yang biasanya
mendapatkan penilaian berada di antara kedua ekstrim (antara tinggi dan rendah) dan
tidak memiliki gaya kepemimpinan yang jelas atau oleh Robbins et al. (Robbins et al.,
2006, pp. 573-574) dilukiskan who did not have a cut-and-dried leadership
personality style. Di samping itu, di sisi lain Fiedler berasumsi bahwa gaya
kepemimpinan sesorang selalu tetap (fixed) pada situasi apapun. Dengan kata lain,
jika Anda adalah pemimpin yang punya orientasi kepada hubungan, berarti Anda akan
selalu berperilaku seperti itu. Demikian juga jika Anda adalah orang yang berorientasi
kepada tugas.

Setelah penilaian gaya dasar itu telah diselesaikan melalui LPC, langkah penting
selanjutnya adalah menilai situasi guna mencocokkan pemimpin dengan situasi riil yang
dihadapi. Penelitian Fiedler telah berhasil mengungkapkan tiga dimensi kontingensi
yang dapat dipergunakan untuk mendefinisikan faktor-faktor kunci situasi dalam rangka
menentukan efektivitas kepemimpinan.

Leader-Member Relations (Hubungan Pemimpin-Anggota)
Tingkat keyakinan, kepercayaan dan respek bawahan terhadap pimpinan;

dinilai bagus atau buruk. Untuk menilai ini, seorang pemimpin bertanya “Apakah anggota
kelompok melakaukan apa yang saya ceritakan kepada mereka, apakah mereka dapat
dipercaya, dan apakah mereka nendukung saya?”

Task Structure (Struktur Tugas)
Tingkat formalitas dan kejelasan prosedur tugas yang diberikan kepada

anggota; dinilai tinggi atau rendah. Untuk menganalisisnya, pemimpin bertanya “Apakah
saya mengerti apa yang ingin saya lakukan dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan?”
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Position Power (Kekuatan Posisi)
Tingkat pengaruh kekuasaan yang dimiliki pemimpin terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan seperti memperkerjakan, memberhentikan, menegakkan
disiplin, melaksanakan promosi dan menaikkan gaji anggota; bisa dinilai kuat atau
lemah. Untuk menilainya, pemimpin mengajukan pertanyaan apakah saya mempunyai
dukungan dan mendukung “bos besar” organisasi di dalam menangani para anggota?”

Setiap situasi kepemimpinan dinilai atas dasar ketiga variabel kontingensi ini,
yang apabila dikombinasikan menghasilkan delapan kemungkinan situasi di mana
seorang pemimpin dapat menemukannya sendiri (periksa Gambar 3.2).

Gambar 3.2. Model kontigensi Fielder

Atau melalui variasi gambar lain seperti pada Gambar 3.3, di mana masing
masing situasi dijelaskan lebih lanjut berdasarkan tingkat kesenangan pemimpin. Situasi-
situasi I, II dan III diklasifikasikan sebagai sangat menyenangkan bagi pemimpin. Situasi
IV, V dan VI adalah secara moderat menyenangkan bagi pemimpin. Sedangkan situasi
VII dan VIII dilukiskan sebagai sangat tidak menyenangkan bagi pimpinan.

Begitu Fielder sudah selesai mendeskripsikan variabel-variabel pemimpin dan
situasi, dia siap mendefinisikan kontingensi-kontingensi spesifik untuk efektivitas
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kepemimpinan. Untuk melakukan ini, dia meneliti 1200 kelompok di mana dia
membandingkan antara gaya kepemimpinan yang berorientasi hubungan dengan yang
berorientasi pada tugas di dalam masing-masing dari delapan kategori situasi tersebut.

Dia menyimpulkaan pemimpin-pemimpin yang berorientasi pada tugas berhasil
dengan baik di dalam kedua situasi ekstrim, baik yang sangat menguntungkan dan
yang sangat tidak menguntungkan bagi pemimpin. Di dalam Gambar 3.3, kinerja
(performance) ditunjukkan oleh garis sumbu vertikal, dan keadaan situasi oleh sumbu
horizontal. Pada sisi lain, pemimpin-pemimpin yang berorientasi pada hubungan
menunjukkan kinerja lebih baik di dalam situasi yang secara moderat menguntungkan
bagi pemimpin.

Gambar 3.3. Efektivitas orientasi kepemimpinan model Kontigensi Fiedler

Kesimpulan penelitian Fielder dapat diikuti berdasarkan hasil korelasi antara
nilai LPC dan kinerja kelompok (periksa Gambar 3.4) yang menunjukkan bahwa
efektif tidaknya suatu gaya kepemimpinan tergantung pada karakteristik situasi terkait
dengan ketiga dimensi yaitu situasi hubungan atasan-bawahan, struktur tugas, dan
kekuatan atau kekuatan posisi yang dimiliki pemimpin.
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Gambar 3.4. Efektivitas kepemimpinan sesuai skor LPC

Hubungan-hubungan yang ditemukan antara LPC dangan kinerja kelompok
tersebut menghasilkan rekomendasi gaya-gaya apa yang efektif untuk ketiga situasi
itu. Penulis ikhtisarkan sebagaimana nampak dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rekomendasi orientasi kepemimpinan sesuai kualitas faktor situasional

Kualitas Hubungan Struktur Kekuatan Gaya terbaik
Situasi Pimpinan-Anggota Tugas Posisi

Favorit Baik Terstruktur Kuat Task oriented leader

Baik Terstruktur Lemah (Pemimpin berorientasi Tugas)
Baik Tidak Terstruktur Kuat

Sedang Baik Tidak Terstruktur Lemah Relationship oriental leader
Buruk Terstruktur Kuat (Pemimpin berorientasi hubungan)
Buruk Terstruktur Lemah
Buruk Tidak Terstruktur Kuat

Tidak Buruk Tidak Terstruktur Lemah Taks oriented leader
Favorit (Pemimpin berorientasi Tugas

Karena Fiedler memperlakukan gaya kepemimpinan sebagai suatu bentuk
perilaku yang sudah tetap (fixed), maka hanya akan ada dua cara untuk meningkatkan
efektivitas kepemimpinan. Pertama, kita dapat membawa seorang pemimpin baru yang
memiliki gaya lebih cocok dengan situasi. Sebagai contoh, jika situasi kelompok dinilai
sangat tidak favorit tetapi dipimpin oleh pemimpin yang berorientasi pada hubungan,
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maka kinerja kelompok dapat ditingkatkan dengan mengganti orang itu dengan
pemimpin yang berorientasi pada tugas. Alternatif kedua adalah merubah situasi untuk
mencocokkannya dengan keadaan pemimpin. Strategi ini dapat dilakukan dengan
mengatur kembali (restructuring) tugas-tugasn atau meningkatkan kekuatan posisi
pemimpin atau kontrol pemimpin terhadap faktor-faktor seperti peningkatan gaji,
promosi dan tindakan penegakkan disiplin.

Review-review terhadap studi-studi utama untuk menguji validitas model
Fiedler menghasilkan bukti-bukti pendukung terhadap model tersebut (Peters, Hartke
and Pholmann, 1985; Schriesheim, Tepper and Tetrault, 1994; Ayman, Chemers and
Fiedler, 1995 in Robbins et al., 2006). Meskipun demikian, model teori ini bukanlah
tanpa kritik. Sebagai contoh bahwa variable-variabel tambahan mungkin diperlukan
untuk menutup gap-gap yang ditemukan di dalam model. Di samping itu, terdapat
masalah-masalah dengan LPC, dan kepraktisannya perlu ditekankan. Lebih dari itu,
barangkali tidaklah realistis untuk mengasumsikan bahwa seseorang tidak dapat
merubah gaya kepemimpinannya untuk mencocokkannya dengan situasi (Robbins et
al., 2006). Para pemimpin yang efektif dapat melakukannya, dan berbuat, merubah
gaya-gaya mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari suatu situasi khusus.
Akhirnya variabel-variabel kontingensi itu sukar dinilai oleh para praktisi. Di dalam
prakteknya seringkali sulit menentukan seberapa baik hubungan-hubungan pemimpin
dan bawahan, seberapa tersturktur tugas-tugas dan sejauhmana kekuatan posisi yang
dimiliki pimpinan (Schein, 1980; Kabanoff, 1981 in Robbins et al., 2006). Meski
terdapat kekurangan-kekurangan, model Fielder ini telah menyajikan bukti-bukti bahwa
gaya kepemimpinan yang efektif perlu merefleksi faktor-faktor siotuasional. Untuk
peneliti-peneliti akan datang, pekerjaan yang telah dihasilkan oleh teori kontingensi
dapat menjadi dasar pengembangan model penelitian bidang manajemen dan
kepemimpinan.

Situational Leadership Theory
Teori kepemimpinan situasional (Situational Leadership Theory)

dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard (1988). Memperoleh dukungan kuat dari
para spesialis pengembangan. Teori yang sekarang disebut Situational Leadership
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Model berfokus pada kesiapan pengikut yang menjadi tanggungjawab pimpinan
memperhatikan perkembangan anggota dan meyesuaikan gaya kepemimpinannya
(Hersey & Blanchard, 1982; McKee et al., 2013; Robbins et al., 2006). Istilah
kesiapan di sini memiliki arti sejauhmana bawahan memiliki kemampuan, lepercayaan,
dan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan atau
kesanggupan melaksanakannya dengan baik (McKee et al., 2013). Faktor-faktor
tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan seberapa
besar bimbingan dan arahan yang diperlukan anggota tersebut.

Model kepemimpinan situasional mengusulkan apabila pemimpin itu sudah
mengantongi informasi dan memahami kesiapan anggota mereka sehubungan dengan
faktor-faktor tersebut, maka dia dapat menentukan variasi tingkat perhatiannya terhadap
perilaku yang berorientasi pada hubungan dan tugas. Kemudian memilih salah satu
dari empat gaya kepemimpinan, sebagaimana diidentifikasi oleh Hersey dan Blanchard
sebagai berikut:

Telling style Perilaku berorientasi pada tugas tinggi – orientasi hubungan rendah.
Pemimpin menentukan peranan para bawahan dan menjelaskan tentang apa yang harus
dilaksanakan, bagaimana, kapan, dan di mana tugas-tugas harus dilaksanakan. Gaya
ini digunakan dalam situasi apabila para anggota tidak memiliki kemampuan dan keinginan
atau sangat kurang yakin untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada
mereka.

Selling. Perilaku berorientasi pada tugas tinggi – orientasi hubungan tinggi. Pemimpin
berperilaku baik direktif maupun sportif, dalam arti masih banyak memberikan
pengarahan kepada para anggota, tetapi berusaha memberikan dukungan (suportif)
terhadap keinginan dan semangat mereka. Gaya ini cocok digunakan dalam situasi
apabila para anggota tidak memiliki kemampuan tetapi memiliki kemauan atau merasa
yakin untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Participating. Perilaku berorientasi pada tugas rendah – orientasi hubungan tinggi.
Proses pengambilan keputusan menjadi tanggungjawab bersama antara pemimpin dan

44     Burhanuddin dkk.                                                              Budaya Organisasi dan Kepemimpinan



bawahan. Di samping itu, peran utama pemimpin adalah hanya sebagai pendukung
dan melakukan fungsi komunikasi. Gaya ini cocok apabila diterapkan dalam situasi di
mana para anggota memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas, tetapi tidak
mempunyai kemauan atau merasa sangat tidak yakin untuk dapat melaksanakan
pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka.

Delegating. Perilaku berorientasi pada tugas rendah – orientasi hubungan rendah,
Pemimpin sedikit memberikan arahan atau suport. Gaya ini cocok dipergunakan untuk
kelompok bawahan yang memiliki kemampuan dan kemaun melaksanakan tugas-tugas.
Arahan dan suport tidak begitu diperlukan dalam dalam pelaksanaan tugas-tugas. Seiring
dengan kemampuan dan kemauan para anggota yang sudah tinggi, maka mereka tidak
memerlukan banyak arahan dan suport dari pimpinan. Oleh sebab itu, semua
pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan cukup didelegasikan kepada para
bawahan.

Untuk dapat menerapkan teori kepemimpinan situasional, pemimpin organisasi
pertama harus mampu mengkombinasikan tingkat kesiapan bawahan dan karakteristik
model kepemimpinan yang dipilih. Pertama dia harus memutusakan bidang-bidang
pekerjaan apa yang perlu dia pimpin. Kemudian menilai tingkat kesiapan (maturity
level) individu dalam melaksanakan bidang-bidang pekerjaan tersebut, dan memilih
jenis gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat-tingkat kesiapan yang ditunjukkan
oleh para anggota. Yang menjadi dasar penerapan model teori ini adalah bahwa pemimpin
perlu berusaha meningkatkan tingkat kesiapan para bawahan dengan merubah model
pendekatan kepemimpinan mulai dari gaya telling s.d. delegating atau bergerak sesuai
arah gambar lingkaran (Gambar 3.5.) yang melukiskan tingkat kematagan anggota
dan model kepemimpinan yang relevan. Untuk memudahkan dalam membandingkan
tingkat kesiapan tersebut, berikut diikhtisarkan level-level kesiapan individu terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.
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Tabel 3.3. Maturity Levels

High Moderate Low
M4 M3 M2 M1
Very capable and Capable but Unable but Unable and
confident unwilling willing insecure

Four combinations of competence and commitment make up what we
call ‘development level’

 D1 - Low competence and high commitment
 D2 - Low to some competence and low commitment
 D3 - Moderate to high competence and low/variable commitment
 D4 - High competence and high commitment

Gambar 3.5. Gaya-gaya kepemimpinan situasional
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Model kepemimpinan situasional telah digunakan secara luas di dalam
kehidupan berorganisasi dan program-program pelatihan manajemen di organisasi-
organisasi multinasional. Keunggulannya adalah mengakomodasi pentingnya potensi
individu, dan mengembangkannya sebagai model atas landasan logis karena menghargai
aspek kemampuan dan keterbatasan motivasi para anggota. Lebih-lebih, berdasarkan
pengalaman model ini saangat cocok jika diterapkan di lingkungan para anggota muda
atau karyawan yang baru diangkat karena mereka sesungguhnya memiliki variasi
kemampuan dan motivasi kerja tinggi.

Di samping itu, menyikapi keadaan cenderung lebih dinamis, dalam arti lebih
siap menerima hal-hal baru dan perubahan. Melalui proses kepemimpinan situasional,
angkatan kerja yang baru tersebut akan mendapatkan kesempatan lebih luas dalam
pelaksanan tugas-tugas sesuai kemampuan, dan mengembangkan kompetensi
profesional mereka. Peluang demikian dapat tersalurkan karena perilaku kepemimpinan
situasional berusaha menyesuaikan pendekatan-pendekatan manajemen dan
kepemimpinan dengan karakteristik dan tingkat kemampuan individual bawahan yang
dipimpin di dalam organisasi. Bawahan yang mempunyai kelebihan dalam bakat dan
minat kerja memperoleh kesempatan banyak untuk menyalurkan kemampuan-
kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, sekaligus meraih prestasi yang
lebih tinggi. Sebaliknya bagi para anggota yang memiliki kemampuan rendah (dalam
aspek motivasi dan kecakapan bekerja), akan mendapatkan peluang pengembangan
melalui proses kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menggunakan model ini
berusaha mengakomodasi kelemahan-kelemahan para anggota. Selanjutnya
menugaskan mereka pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai, diikuti dengan pembinaan
secara individual maupun kelompok. Sehingga masing-masing anggota dapat bekerja
dengan baik, dan mengalami peningkatan secara terus menerus.

Meskipun demikian, McKee et al. (2013) menegaskan mencapai keinginan
ideal model teori kepemimpinan ini bukanlah hal mudah. Dalam prakteknya masih
ditemukan bahwa seorang pemimpin gagal mencocokkan gaya kepemimpinannya
dengan tingkat kesiapan bawahan. Sebagai contoh ketika seorang anggota mengalami
perlakuan secara ketat dengan penuh arahan atau perilaku direktif ketika manajernya
memimpin dia dalam bekerja. Pada hal bawahan tersebut merasa bahwa sesungguhnya
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dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan
oleh orga isasi. Tentu saja hal demikian sebagai kesalahan umum bagi seorang manajer
(McKee et al., 2013) karena menganggap semua bawahan memerlukan perilaku
kepemimpinan otoriter, dan gaya direktif tinggi. Akibatnya bawahan yang dipimpin
tidak mampu menunjukkan kinerja yang tinggi dalam mengerjakan tugas-tugas yang
dibebankan kepada mereka.

Perkembangan teori kepemimpinan situasional terus mengalami tantangan dari
hasil-hasil penelitian di lapangan. Fernandez dan Vecchio, 1997 di dalam Mckee et al.
(2013) menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian tentang efektivitas model
kepemimpinan tidak menunjukkan kesimpulan-kesimpulan final, sehingga lebih bersifat
inconclusive. Beberapa peneliti misalnya mengklaim bahwa hasil penelitian mereka
mendukung kekuatan gaya kepemimpinan situasional, sementara lainnya sebagian tidak
menemukan bukti-bukti kuat terhadap asumsi-asumsi yang diajukan oleh para peneliti.
Argumen-argumen akademik yang dikembangkan sekitar model kepemimpinan
situasional juga tidak memiliki konsistensi yang memadai. Di samping itu, para peneliti
banyak menghadapi beberapa masalah ketika menguji teori ini di lapangan. Terutama
ketika berhadapan dengan aspek-aspek tekni seperti pengambilan sampel, teknik
pengumpulan data, prosedur esperimen, variasi durasi waktu penelitian - semua diyakini
mempengaruhi signifikansi temuan-temuan riset. Sehingga beberapa pihak meragukan
kekuatan teori situasional.

Walaupun demikian, model kepemimpinan situasional hingga saat ini memiliki
daya tarik terhadap para praktisi terutama manajer dan pemimpin di dunia organisasi.
Model kepemimpinan ini menjadi popular karena dinilai mampu mengakomodasi
beberbagai karaketeristik individual yang dibawa oleh para anggota organisasi.
Pengembangan-pengembangan teori situasional ke depan lebih banyak mendapatkan
perhatian para peneliti dalam mengkaji efektivitas kepemimpinan terhadap perubahan
perilaku dan kinerja individu di dalam organisasi (Burhanuddin, 2013).

Path-Goal Theory
Model kepemimpinan di bawah teori path-goal berposisi bahwa seorang

pemimpin berganggungjawab memotivasi para bawahan untuk mencapai tujuan-tujuan
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organisasi. Paradigma model kepemimpinan ini dipengaruhi dan dilandasi oleh teori
motivasi: expectancy theory of motivation (House, 1971; McKee et al., 2013).
Pemimpin yang efektif adalah pemimpin atau manajer yang dapat membangkitkan
motivaasi kerja anggota, dan berusaha memperjelas arah atau jalan untuk menuju ke
arah pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan personal. Kemudian menghubungkan
rewards yang disediakan dengan keberhasilan-keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan
tersebut. Para pemimpin harus mampu menyediakan jalan ke arah pencapaian tujuan-
tujuan itu, dan menjamin tidak ada hambatan bagi bawahan ketika melewatinya. Tujuan-
tujuan dirancang sebaik mungkin, lebih berarti atau bermakna bagi para anggota, dan
seganap hadiah, pengharggan yang dijanjikan benar-benar memiliki nilai tinggi bagi
segenap anggota. Teori ini mendukung pendapat bahwa para pemimpin dapat merubah
perilaku dan gaya kepemimpinan mereka (Keller, 1989). Menurut teori ini, pemimpin
dapat menyesuaikan perilaku kepemimpinannya dengan memilih 4 alternatif gaya
sebagaimana digambarkan dan dideskripsikan dalam gambar berikut. Model mana
yang dipilih dapat ditentukan dengan mempertimbangkan keadaan bawahan dan
lingkungan kerja atau organisasi.

Tabel 3.4. Kondisi anggota dan lingkungan kerja
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BAB 4
IMPLIMENTASI KEPEMIMPINAN
DALAM ORGANISASI SEKOLAH

A. Kedudukan Strategis Kepala Sekolah dalam Organisasi
Sekolah

Sebagai pemimpin organisasi, kepala sekolah memiliki kedudukan yang sangat
vital karena secara organisatoris berada pada posisi puncak di dalam organisasi sekolah
yang dipimpinnya (Burhanuddin, 2015). Oleh karena itu, keberhasilan sekolah dalam
merealisasikan misinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen dan
kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang kepala sekolah (Burhanuddin, 1994;
Burhanuddin et al., 2003). Hasil-hasil penelitian menemukan bahwa organisasi-organisasi
yang sukses umumnya terbukti karena proses kepemimpinan organisasi telah berjalan
secara efektif (Yukl, 2010). Khususnya di lingkungan sekolah, terbukti bahwa para
siswa yang meraih prestasi belajar tinggi umumnya berasal dari sekolah yang memiliki
kepala sekolah dengan kepemimpinan yang kuat (Sashkin, 1988). Pengaruh yang
diakibatkan oleh perilaku seorang kepala sekolah menempatkanya sebagai unsur
strategis dan penting, menetukan keberhasilan organisasi sekolah.

Pemahaman yang tepat tentang konsep dan teknis kepemimpinan sekolah
sangat diperlukan oleh para pimpinan pendidikan khususnya para kepala sekolah
maupun pengelola pendidikan lainnya. Upaya ini dimaksudkan agar mereka memiliki
kerangka berpikir logis untuk mengambil tindakan-tindakan perubahan dan
pengembangan organisasi. Mereka harus mampu mengambil inisiatif, keputusan dan
langkah-langkah kongkret peningkatan mutu pendidikan melalui suatu proses
kepemimpinan efektif (Bush & Middlewood, 2005). Kontribusi kepemimpinan yang
berorientasi pada kepentingan sekolah dapat diukur sejauhmana praktek kepemimpinan
pendidikan menyentuh komponen-komponen organik penyelenggaraan administrasi,
manajemen dan supervisi pendidikan (administrative and supervisory leadership).
Kepemimpinan kepala sekolah secara praktis beroperasi dalam penyelenggaraan
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kegiatan-kegiatan antara lain substansi-substansi pengembangan kurikulum,
pembelajaran personalia, sarana prasarana, keuangan, kesiswaan, dan hubungan
masyakat. Untuk menjamin efektivitas kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan
pelaksanaan fungsi kepemimpinan efektif oleh seorang kepala sekolah.

B. Standar Profesional, Tugas Pokok, dan Prinsip-Prinsip
Kepemimpinan Kepala Sekolah

Penyelenggaraan sekolah sebagai organisasi memerlukan pemimpin pendidikan
yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai standar dan prinsip-prinsip kepemimpinan
yang telah dikembangkan secara ilmiah oleh para peneliti dan ahli manajemen dan
kepemimpinan organisasi, maupun sebagaimana kemungkinan dipersyaratkan baik oleh
pemerintah dalam negeri maupun tuntutan global

1. Standar Profesional
Konsep standar kepemimpinan di sini menggambarkan suatu perangkat

kemampuan minimal yang harus dikuasai dengan baik oleh seorang kepala sekolah
agar memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan tugas-tugas pokok manajemen,
kepemimpinan, dan supervisi pendidikan (Burhanuddin, 2015). Standar kemampuan
tersebut dikembangkan secara dinamis dengan mempertimbangkan aspek kontekstual
baik unsur individual, organisasional, budaya, dan lingkungan atau masyarakat. Sebagai
gambaran, untuk standar kekepalasekolahan di dalam sistem pendidikan Indonesia
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah, meliputi lima dimensi kompetensi: kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kelima dimensi kompetensi tersebut
dideskripsikan sebagai berikut.

2. Deskripsi Kompetensi Kepemimpinan
Kepribadian
 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi

teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
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 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
 Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/

madrasah.
 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala

sekolah/ madrasah.
 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Manajerial
 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
 Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
 Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/

madrasah secara optimal.
 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi

pembelajar yang efektif.
 Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi

pembelajaran peserta didik.
 Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara

optimal.
 Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan

secara optimal.
 Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian

dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah.
 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan

penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan

arah dan tujuan pendidikan nasional.
 Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang

akuntabel, transparan, dan efisien.
 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan

sekolah/ madrasah.
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 Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan
pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.

 Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan
program dan pengambilan keputusan.

 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan
manajemen sekolah/madrasah.

 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak
lanjutnya.

Kewirausahaan
 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.
 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi

pembelajar yang efektif.
 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala

yang dihadapi sekolah/madrasah.
 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/

madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

Supervisi
 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru.
 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru.

Sosial
 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah
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 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Kompetensi kepemimpinan (leadership) tidak dimasukkan sebagai dimensi
yang berdiri sendiri ke dalam rumusan tersebut. Melainkan hanya disisipkan sebagai
bagian dari dimensi manajerial. Tugas-tugas pokok kepala sekolah lebih terfokus pada
aspek manajerial. Sesuai dengan analisis penulis terhadap kedua fungsi manajemen
dan kepemimpinan di dalam buku ini, peranan dan tugas klepala sekolah sebagai leader
secara teoritik dan operasional berbeda dengan fungsi sebagai manajer. Dimensi
manajerial terarah kepada pelaksanaan tugas-tugas operasional, teknis, dan prosedural.
Sedangkan sebagai leader kepemimpinan lebih menekankan kepada tindakan-tindakan
inovatif, perubahan, pengembangan kultur baru organisasi, dan pemberdayaan tenaga
manusia sebagai modal penting organisasi (human capital). Dengan tidak tegasnya
penggunaan dimensi leadership dalam rumusan standar kompetensi ini diprediksi
memberikan dampak kurang positif dan tidak mendorong upaya optimalisasi fungsi
kepemimpinan kepala sekolah di dalam sistem persekolahan.

Sementara di negara tetangga seperti Australia, secara tegas mempersyaratkan
fungsi kepemimpinan sekolah yang didasari oleh pemahaman dan penguasaan visi dan
nilai-nilai, pengetahuan, pemahaman dan penguasaan kemampuan kepemimpinan
(leadership) serta menrapkannnya dalam usaha-usaha peningkatan mutu sekolah;
memiliki kualitas personal dan ketrampilan-ketrampilan hubungan interpersonal dan
social (Dempster, Lovett, & Fluckiger, 2011). Ketiga persyaratan ini diterapkan ke
dalam praktek kepemimpinan profesional kepala sekolah, meliputi: (1) memimpin
kegiatan-kegiatan pembelajaran (teaching and learning); (2) mengembangkan diri
dan orang lain; (3) memimpin usaha-usaha perbaikan, inovasi dan perubahan; (4)
memimpin penyelenggaraan manajemen sekolah; dan (5) melibatkan diri dan
bekerjasama secara aktif dengan masyarakat. Masing-masing komponen memiliki
keterkaitan satu sama lain, dan terintegrasi ke arah pencapaian tujuan organisasi sekolah,
yakni: kualitas pembelajaran dan persekolahan, pembelajar yang sukses, percaya diri,
kreatif, dan menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan.
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3. Tugas-tugas Pokok Kepala Sekolah
Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan di sekolah bertujuan untuk

menciptakan suatu situasi yang mendukung optimalisasi pendayagunaan segenap sumber
daya yang tersedia, dan pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan (sekolah) secara
efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran (instructional
objectives) secara optimal. Dengan pemahaman tentang konsep, standar, dan tugas-
tugas pokok kekepalasekolahan, diharapkan para pimpinan pendidikan khususnya
para kepala sekolah maupun pengelola pendidikan lainnya memiliki kerangka berpikir
logis untuk mengambil tindakan-tindakan perubahan dan pengembangan organisasi.
Mereka harus mampu mengambil inisiatif, keputusan dan langkah-langkah kongkret
peningkatan mutu pendidikan melalui suatu proses kepemimpinan efektif (Bush &
Middlewood, 2005). Kontribusi kepemimpinan sekolah dapat diukur sejauhmana
praktek kepemimpinan menyentuh komponen-komponen organik penyelenggaraan
administrasi dan supervisi pendidikan di sekolah (administrative and supervisory
leadership) meliputi substansi-substansi pengembangan, antara lain kurikulum/
pembelajaran personalia, sarana prasarana, keuangan, kesiswaan, dan hubungan
masyakat. Beberapa hasil riset membuktikan bahwa efektivitas pimpinan dalam
mewujudkan misi organisasi sekolah antara lain dapat diukur berdasarkan kriteria-
kriteria keberhasilan: pelaksanaan pembelajaran inovatif, pengembangan pembelajaran
secara terpadu dan meyeluruh, tumbuhnya semangat pengembangan profesional di
kalangan anggota organisasi sekolah, dan distribusi peranan kepemimpinan (di mana
kepala sekolah sebagai pemimpin strategik, dan para guru melaksanakan peran
kepemimpinan pengembangan aspek-aspek pedagogik (Andrews & Crowther, 2002).

Untuk mendukung tercapainya tujuan kepemimpinan tersebut kepala sekolah
harus melaksanakan sejumlah fungsi dan tugas pokok kepemimpinan staf. Fungsi
kepemimpinan pendidikan di sekolah mencakup berbagai bentuk tindakan
kepemimpinan seorang kepala sekolah dalam upaya menggerakkan guru-guru,
karyawan, siswa, dan anggota masyarakat lain agar mau berbuat sesuatu secara penuh
antusias, dan diorientasikan kepada upaya pensuksesan program pembelajaran di
sekolah. Keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah sebagian besar
ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah melaksanakan proses kepemimpinan melalui
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fungsi-fungsi organik kepemimpinan, baik sebagai leader maupun manager. Kedua
fungsi ini memiliki makna yang berbeda. Pelaksanaan fungsi kepala sekolah sebagai
leader lebih menekankan kepada usaha interaksi manusiawi (human interactions,
mempengaruhi orang yang dipimpin, menemukan sesuatu yang baru, mengadakan
perubahan dan pembaharuan. Sebagai manager, kepala sekolah berusaha
menempatkan perhatian pada prosedur dan hasil, formalitas, dan proses pencapaian
tujuan melalui usaha orang lain. Contoh implimentasi kedua fungsi ini dapat dilihat dalam
tugas-tugas kongkret sebagai berikut.

4. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Sekolah
Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan di sekolah bertujuan untuk

menciptakan suatu situasi yang mendukung optimalisasi pendayagunaan segenap sumber
daya yang tersedia, dan pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan (sekolah) secara
efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran (instructional
objectives) secara optimal. Dengan pemahaman tentang konsep dan teknis
kepemimpinan berbasis sekolah, diharapkan para pimpinan pendidikan khususnya para
kepala sekolah maupun pengelola pendidikan lainnya memiliki kerangka berpikir logis
untuk mengambil tindakan-tindakan perubahan dan pengembangan organisasi. Mereka
harus mampu mengambil inisiatif, keputusan dan langkah-langkah kongkret peningkatan
mutu pendidikan melalui suatu proses kepemimpinan efektif (Bush & Middlewood,
2005). Kontribusi kepemimpinan berbasis sekolah dapat diukur sejauhmana praktek
kepemimpinan menyentuh komponen-komponen organik penyelenggaraan administrasi
dan supervisi pendidikan di sekolah (administrative and supervisory leadership)
meliputi substansi-substansi pengembangan, antara lain kurikulum/ pembelajaran
personalia, sarana prasarana, keuangan, kesiswaan, dan hubungan masyakat.

Untuk menjamin terselenggaranya proses kepemimpinan yang berhasil, maka
kepala sekolah sebagai pimpinan organisasi perlu berpegang kepada prinsip-prinsip
umum kepemimpinan antara lain: konstruktif, kreatif, partisipatif, kooperatif, delegasi
yang baik, integratif, rasionalitas dan obyektivitas, pragmatisme, kesederhanaan, dan
fleksibilitas (Burhanuddin, 1994, 2004).
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Konstruktif
Kepala sekolah berusaha membina dan membimbing staf sekolah ke dalam

aktivitas-aktivitas yang dapat mendorong mereka untuk bertumbuh dan berkembang.

Kreatif
Kepala sekolah berusaha membangkitkan semangat kreativitas staf sekolah

agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tuntutan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan peradaban manusia yang berpengaruh
terhadap sistem pendidikan di sekolah.

Partisipatif
Kepala sekolah berusaha meningkatkan partisipasi staf sekolah, siswa, orang

tua siswa, dan anggota masyarakat lainnya, terutama dalam proses pengambilan
keputusan-keputusan lembaga. Hal ini dilakukan agar program-program kerja sekolah
memperoleh dukungan yang lebih luas dari segenap sumber daya manusia yang ada.

Kooperatif
Dalam proses kepemimpinannya, kepala sekolah hendaknya senantiasa

mementingkan kerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya yakni berusaha:
 mengidentifikasi maslah/kebutuhan bersama,
 menganalisis masalah secara bersama,
 menemukan alternatif pemecahan bersama seluruh staf,
 mengambil keputusan atas dasar mufakat,
 mengorganisir kegiatan kelompok,
 mengadakan pengawasan dengan berbagai pihak, dan
 melaksanakan penialaian dan tindakan perbaikan bersama seluruh staf yang terlibat.

Delegasi yang Baik
Untuk mendukung kelancaran mekanisme kerja sekolah, kepala sekolah harus

pandai-pandai mendelegasikan segenap pekerjaan kepada staf berdasarkan diskripsi
tugas/jabatan dan kemampuan individual.
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Kapasitas Integratif
Dengan adanya fungsi-fungsi, spesialisasi, dan kepentingan staf yang beraneka

ragam, maka kepala sekolah harus dapat mengintegarasikan berbagai aspek perbedaan
tersebut agar kegiatan-kegiatan sekolah tetap dapat dijalankan sebagai suatu total
system.

Rasionalitas dan Obyektivitas
Sebagai pemimpin pendidikan, seorang kepala sekolah harus dapat

menjalankan tugasnya didasarkan atas pertimbangan rasional dan obyektifivitas, sehingga
segenap hasil kerja dan keputusan-keputusan yang dibuat dapat dicapai secara efektif
dan memuaskan semua pihak.

Pragmatis
Kepala sekolah berusaha menetapkan kebijakan/keputusan secara akurat

dengan mempetimbangkan kemampuan staf dan sumber-sumber yang tersedia untuk
mendukung pelaksanaannya secara operasional di sekolah.

Adaptabilitas dan Fleksibilitas
Keberhasilan Kepala sekolah harus mampu menciptakan suatu iklim organisasi

sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh sekolah sehingga diharapkan
dapat mengggerakkan seluruh personil sekolah secara efektif dan efisien.

C. Ketrampilan Profesional Kepemimpinan Kepala Sekolah
Kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan sekolah mempersyaratkan

kompetensi profesional yang harus dimiliki kepala sekolah, meliputi aspek-aspek
sebagai berikut:

1. Kemampuan Konseptual (Pengambilan Keputusan dan
Memecahkan Masalah)

Kepala sekolah harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam aktivitas berpikir
misalnya menganalisis suatu persoalan, memutuskan dan memecahkan masalah, serta
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menciptakan gagasan-gagasan penting untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya.
Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sekolah, maka
ketrampilan tersebut semakin penting pula, dalam arti proporsi penguasaan dan
penggunaan ketrampilan konseptual seharusnya lebih besar. Kepala sekolah sebagai
pemimpin akan lebih banyak etrlibat dalam proses pemikiran sebagaimana dicontohkan
di atas. Kalau ketrampilan teknis lebih banyak berhubungan dengan masalah teknis
seperti penanganan sarana, surat menyurat (clerical works) misalnya, maka ketrampilan
konseptual ini sangat berkaitan dengan penciptaan gagasan-gagasan dan pengambilan
keputusan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi.

2. Kemampuan Berkomunikasi
Kepala sekolah harus mampu bekerja sama dengan dan melalui orang lain

secara efektif, dan berusaha membina kerja sama yang baik di lingkungan organisasi
(sekolah) yang dipimpinnya.Kepala sekolah perlu menguasai kemampuan
berkomunikasi dengan orang lain, agar dapat menciptakan hubungan baik dengan para
bawahannya.Untuk mencapai kemampuan demikian, sebagai seorang pemimpin ia harus
dapat mengenal dirinya sendiri, “ekseptensi” diri dan sesama orang lain. Pengetahuannya
didasarkan pada bagaimana membangun kepemimpinan yang efektif, memotivasi orang
dewasa, perkembangan sikap, group dynamics, dan pengembangan sumber daya
manusia.Justru di sini sebenarnya letak kunci keberhasilan seorang kepala sekolah
sebagai pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya, yakni sejauhmana ia mampu
melaksanakan ketrampilan-ketrampilan yang menyangkut kemanusiaan ini. Bahkan,
kalau digambarkan sebagaimana tertera pada gambar berikut pada tingkat apapun
pimpinan itu berada, human skills ini perlu mendapatkan penekanan khusus. Hal ini
disebabkan bahwa sebagai pemimpin kepala sekolah sesungguhnya banyak terlibat
dalam kontak-kontak manusiawi bukan aspek materiil. Implikasi daripada pendekatan
people centered dalam pengelolaan organisasi menuntut kemampuan sang pimpinan
dalam mengaplikasikan ketrampilan-ketreampilan tersebut.
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3. Kemampuan Teknis Pembinaan Sekolah
Sebagai pemimpin, kepala sekolah dituntut kemampuannya di dalam

menggunakan pengetahuan, metode dan tehnik- tehnik tertentu dalam menyelesaikan
suatu tugas secara spesifik, misalnya menulis satuan pelajaran, mengembangkan
pengajaran unit, menyusun program supervisi klinis, menyiapkan agenda petrtemuan,
dan mengatur penyelenggaraan rapat. Kegiatan-kegiatan teknis ini selalu hadir dalam
setiap situasi. Namun keterlibatan seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dalam
kegiatan teknis tersebut semestinya disesuaikan dengan status atau tingkatan sebagai
pimpinan di dalam struktur organisasi sekolah. Semakin tinggi kedudukannya, maka
secara proporsional aspek teknis yang perlu dikuasai dan ditangani seharusnya menjadi
berkurang sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Pimpinan Puncak Kemampuan
(top leader) konseptual

Pimpinan Menengah Kemampuan
(middle leader) komunikasi

Pimpinan rendahan Kemampuan
(lower leader) teknis

Gambar 4.1. Proporsi Ketrampilan Kepemimpinan yang diperlukan kepala
sekolah

D. Fungsi Kepemimpinan Organisasional Sekolah
Konsep “fungsi kepemimpinan sekolah” menunjuk kepada berbagai tindakan

kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam upaya
menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat lain agar mau
berbuat sesuatu secara penuh antusias, dan diorientasikan kepada upaya pensuksesan
program pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan
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di sekolah sebagian besar ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah melaksanakan
proses kepemimpinan melalui fungsi-fungsi organik kepemimpinan. Terdapat dua fungsi
organik kekepalasekolahan yang perlu dilaksanakan guna menjamin efektivitas
kepemimpinan di dalam organisasi sekolah. Pertama, yang terkait dengan fungsi sebagai
“leader”, dan kedua adalah fungsi sebagai “manajer”. Kedua fungsi ini memiliki makna
berbeda. Pelaksanaan fungsi kepala sekolah sebagai leader lebih menekankan kepada
usaha interaksi manusiawi (human interactions), mempengaruhi orang yang dipimpin,
menemukan sesuatu yang baru, mengadakan perubahan dan pembaharuan. Sebagai
leader, kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab mempengaruhi anggota
organisasi skolah agar mereka bersedia bekerja secara penuh antusias demi tercapainya
tujuan pendidikan di sekolah. Dalam perkembangan terbaru konsep fungsi sebagai
leader ini lebih ditekankan kepada kemampuan pemimpin dalam melaksanakan fungsi
pemberdayaan sumber daya manusia, dengan memberikan kebebasan kepada para
bawahan untuk menyalurkan segenap potensi dan kekuatan individual agar mereka
mampu bekerja secara efektif, dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar (Blanchard,
2007).

Untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai leader tersebut secara proporsional,
terdapat sejumlah peranan dan fungsi yang dapat dijalankan oleh seorang kepala sekolah
sebagaimana diuraikan pada sub-sub bahasan berikut.

E. Peranan Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pendidikan
Peranan kepala sekolah sebagai pemimpinan pendidikan di sekolah nampak

dalam usaha mempengaruhi staf sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dengan penuh
antusias demi tercapainya tujuan pendidikan. Beberapa peranan penting kepala sekolah
di lingkungan Sekolah dasar misalnya dapat meliputi:

1. Statesperson (Ahli Kenegaraan).
Kepala sekolah merumuskan misi dan tujuan pendidikan berdasarkan falsafah

negara, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan-kebijakan nasional yang
relevan.
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2. Educational Leader (Pemimpin Pendidikan).
Kepala sekolah mengarahkan staf sekolah khususnya guru-guru terhadap

perumusan dan pencapaian tujuan pendidikan.

3. Supervisory Leader (Pembina Staf).
Kepala sekolah membantu dan membina guru-guru agar memahami dengan

jelas tujuan pendidikan usaha-usaha pencapaiannya, dan melaksanakan pertumbuhan
jabatan para guru.

4. Organizational Leader (Pemimpin Organisasi).
Kepala sekolah menciptakan iklim organisasi sekolah yang kondusif bagi

segenap individu khususnya staf sekolah.

5. Administrative Leader (Pemimpin Administratif).
Kepala sekolah membina administrasi sekolah guna mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

6. Team Leader (Pemimpin Kelompok atau Tim).
Kepala sekolah membangun dan membina iklim kerja sama seluruh staf

sekolah.

Efektivitas penerapan keenam peranan di atas tergantung pada sejauhmana
pimpinan dapat mempertimbangkan faktor-faktor kepemimpinan di sekolah (leadership
forces) yang meliputi antara lain aspek teknis, manusia, pendidikan, simbolik, dan
budaya organisasi. Kepala sekolah yang efektif, dengan demikian menurut Sergiovanni
(1987) dapat dilukiskan sebagai yang berhasil melaksanakan keenam peranan tersebut,
atau secara kongkret dijelaskan pada gambar 4.2.
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kerjasama

Gambar 4.2. Peranan-peranan dan faktor-faktor pendorong kepemimpinan
sekolah.

Kehadiran budaya organisasi sebagai salah satu faktor situasional terbukti
menjadi penentu, moderating factor yang dapat memperkuat maupun sebaliknya
memperlemah pengaruh perilaku kepemimpin dan sikap bawahan dalam pencapaian
tingkat kinerja organisasi (Burhanuddin, 2013). Kalau diterapkan di lingkungan
organisasi sekolah, maka hubungan faktor budaya organisasi sebagai moderating
variable dengan variabel perilaku kepemimpinan, sikap bawahan, dan efektivitas
kepemimpinan dapat digambarkan pada gambar 4.3.
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Gambar 4.3. Budaya organisasi menentukan efek hubungan antar variabel
kepemimpinan.

F. Fungsi Kepala Sekolah sebagai Manager

1. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah sebagai
Manajer.

Sebagai manajer kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi pokok manajemen pendidikan, yaitu: merencanakan,
mengorganisasikan, memotivasi/memimpin, dan melakukan kontrol atau pengawasan
terhadap seluruh kegiatan pendidikan di sekolah (Burhanuddin, 1994; Burhanuddin et
al., 2003). Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ia tidak bekerja sendiri, melainkan
dibantu oleh para wakil kepala sekolah atau petugas lain yang ditunjuk. Dalam hal ini
kepala sekolah berusaha menggerakkan seluruh staf sekolah untuk melaksanakan tugas-
tugas administrasi pendidikan, dan mengatur pelaksanaannya secara efektif dan efisien
demi kemajuan pendidikan di sekolah. Secara terperinci uraian fungsi-fungsi manajerial
kepala sekolah adalah:

64     Burhanuddin dkk.                                                              Budaya Organisasi dan Kepemimpinan



 Perencanaan.
Pada tahap ini para kepala sekolah dan guru-guru bersama-sama

merencanakan tentang apa, bagaimana, siapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara lebih efektif dan efisien
sehingga tujuan program pendidikan yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan
baik.

 Pengorganisasian
Merupakan proses kegiatan yang dilakukan kepala sekolah dalam

pengelompokkan staf dan uraian tugas dan jabatan masing-masing, sarana/prasarana
yang diperlukan, serta hubungan kerja/mekanisme organisasi sehingga tercipta suatu
kelompok kerja yang kompak utuk mencapai tujuan sekolah.

 Motivasi
Kepala sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai motivator yakni berupaya

mendorong, mempengaruhi, menggerakan dan mengarahkan guru-guru dan karyawan
sekolah untuk bekerja dengan penuh antusias dan penuh tanggung jawab.

 Pengawasan
Usaha sistematis seorang kepala sekolah dalam memonitor, menilai, dan

membina kegiatan pembelajaran agar berjalan sesuai dengan rencana, dan mencapai
hasil maksimal.

2. Penerapan Tugas sebagai Manajemen di Sekolah
Fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang telah dikemukakan sebelumnya

harus dilaksanakan oleh kepala sekolah secara sistematis, sebagai suatu siklus proses
manajemen. Kesemua fungsi itu diterapkan ke segenap tugas administrasi pendidikan
meliputi: proses belajar mengajar atau kurikulum, kesiswaan, kepegawaian,
perlengkapan, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat dengan target
utama adalah mencapai taraf efektivitas sekolah yang lebih tinggi. Berbagai aktivitas
tersebut diselenggarakan dan dipimpin penyelenggaraannya oleh kepala sekolah secara
periodik dan terjadwal dengan baik.

Implementasi Kepemimpinan dalam Organisasi Sekolah     65



G. Mengukur Efektivitas Kepemimpinan di Sekolah
Kepemimpinan di sekolah dapat dikatakan berhasil manakala kinerja

kepemimpinan kepala sekolah itu berhasil merealisasikan visi dan misi sekolahnya
(Burhanuddin & Aspland, 2016). Secara sederhana dapat diketengahkan bahwa
kepemimpinan pendidikan yang berhasil (efektif) di sekolah sesungguhnya tidak terlepas
dari penampilan kerja yang diukur atas dasar keberhasilannya dalam peningkatan mutu
pengajaran dan dan hasil belajar siswa, karena kedua bidang inilah yang menjadi fokus
utama pekerjaan kepala sekolah secara profesional. Sekolah yang sukses adalah
merupakan image persekolahan yang bercirikan adanya komitmen yang kuat terhadap
pencapaian tujuan pendidikan yang dibuktikan dengan prestasi belajar siswa, dan
kepemimpinan kepala sekolah yang didasari oleh adanya pandangan ke depan tentang
persekolahan yang ia pimpin khususnya mengenai kemajuan pembelajaran di sekolah.
Secara operasional untuk menentukan apakah kepemimpinan selama ini sudah berhasil
meningkatkan efektivitas/keberhasilan sekolah dapat diukur atas dasar indikator-
indiokator utama, antara lain: produktivitas, efisiensi, kualitas, kemajuan yang dicapai
sekolah, kehadiran dan ketidakhadiran staf, pergantian staf, kepuasan kerja staf sekolah,
motivasi kerja guru dan siswa, moral, kekompakan, ketrampilan kepemimpinan dan
manajemen, stabilitas, dan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan staf.

Sebagai pedoman praktis, keberhasilan kepemimpinan di sekolah dapat diukur
atas dasar indikator-indikator pelaksanakan fungsi sebagai leader dan manajer
(Burhanuddin, 2004). Sebagai leader meliputi pelaksanaan fungsi/peranan
kepemimpinan, penerapan tipe/gaya kepemimpinan, dan pengembangan kemampuan
kepemimpinan. Sebagai manajer, keberhasilan kepala sekolah diukur atas dasar
kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi manajemen pendidikan meliputi proses
perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan, dan penilaian.

Kepemimpinan sekolah dikatakan berhasil atau efektif manakala kepala
sekolah dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam:
 merumuskan visi, misi, tujuan pendidikan, dan membantu guru-guru dalam

memahami dan menetapkan strategi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah;
 mengarah an staf sekolah khususnya guru-guru terhadap usaha-usaha pencapaian

tujuan pendidikan;
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 membina guru-guru, yakni melaksanakan supervisi pengajaran dalam menciptakan
situasi belajar-mengajar ke arah yang lebih baik;

 menciptakan iklim organisasi kondusif sekolah;
 membina layanan administrasi untuk mendukung kelancaran kerja organisasi

sekolah; dan
 membangun dan membina iklim kerja sama yang lebih baik bagi seluruh staf.
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BAB 5
KEPEMIMPINAN EFEKTIF DI

DALAM ORGANISASI SEKOLAH

A. Kekepalasekolahan dalam Perspektif Para Peneliti
Terdapat sejumlah bukti yang kuat dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan

oleh para peneliti di berbagai belahan dunia. Berdasarkan akumulasi hasil-hasil penelitian
itu, secara umum mereka menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang diselenggarakan
kepala sekolah terbukti merupakan komponen penting yang memiliki pengaruh kuat
terhadap keberhasilan sekpolah (Bryk, Sebring, & Allensworth, 2010; Elliott & Clifford,
2014). Para kepala sekolah dipercaya memegang tugas dan tanggung jawab untuk
memimpin organisasi sekolah. Oleh sebab itu, di dalam banyak hal mereka
bertanggungjawab terhadap usaha-usaha peningkatan kualitas sekolah. Penelitian-
penelitian tersebut telah dilakukan hampir setiap generasi baru perubahan paradigma
sekolah. Dimulai dari studi-studi sekolah yang efektif sejak akhir tahun 1970-an hingga
penelitian-penelitian saat ini. Para peneliti ini telah berhasil menghubungkan
kepemimpinan efektif kepala sekolah dengan peningkatan kualitas sekolah (Louis,
Leithwood, Wahlstrom, & Anderson, 2010; Preston, Goldring, Guthrie, & Ramsey,
2012).

Hasil-hasil riset ini juga mampu menghubungkan tindakan-tindakan kepala
sekolah dengan tingkat produktivitas organisasi sekolah dan kelembagaan. Semua
menunjukkan bahwa para siswa telah mencapai prestasi belajar yang memuaskan,
dan sekolah-sekolah berhasil melakukan proses pembinaan kapasitas individual bagi
para siswa yang memiliki keterbelakangan dari segi intelektualitas dan fisik (Billingsley,
McLeskey, & Crockett, 2014). Khususnya keberhasilan penerapan model
kepemimpinan yang berfokus pada kemajuan pembelajaran dinilai sangat signifikan
pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas belajar para siswa (May & Supovitz, 2011;
Robinson et al., 2008). Perilaku demikian meliputi antara lain nampak dalam
pelaksanaan penilaian kinerja patra guru dan umpan balik yang diberikan kepada
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mereka, pengembangan visi dan misi sekolah, dan manajemen sumber daya yang efektif.
Memang tidak bisa dikesampingkan bahwa keterlibatan kepemimpinan dari pihak distrik
atau departemen pendidikan di daerah, tingkat propinsi, dan kebijakan pusat juga
memberikan pengaruh tertentu terhadap keberasilan sekolkah. Meskipun demikian,
secara mendasar dapat disimpulkan bahwa para pemimpin pendidikan yang berbasis
pada kepentingan sekolah adalah sesuatu sentral bagi efektivitas kepemimpinan dalam
mempengauhi para guru dan anak didik dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan.

1. Efektivitas Kepemimpinan Sekolah dan Pengaruhnya
terhadap Prestasi Anak Didik

Keterlibatan kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi
pengembangan pembelajaran dan lingkungan organisasi terbukti memiliki pengaruh
positif terhadap tingginya prestasi belajar siswa. Secara spesifik usaha-usaha kepala
sekolah yang diukur terkait dengan efektivitas kepemimpinan ketika mensupervisi para
guru (Burhanuddin, Sutopo, Imron, & Ulfatin, 2007), pengelolaan sarana pembelajaran,
dan hubungan baik dengan unsur birokrasi pusat pendidikan, orang tua dan tokoh
masyarakat, dan pelaksanaaan manajemen konflik yang efektif (Burhanuddin et al.,
2003).

Waters, Marzano, dan McNulty (2003) telah membukukan hasil studi meta
analisis terhadfap produk-produk riset kepemimpinan pendidikan sekolah yang telah
dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, sejak 1970. Lebih dari 5,000
studi yang telah dianalisis, dan terdapat 70 hasil penelitian yang dinilai memenuhi standar
kriteria design, teknik data analisis, dan konsistensi. Berdasarkan hasil analisis tersebut,
para peneliti telah berhasil membangun apa yang mereka sebut a balanced leadership
framework (kerangka dasar kepemimpinan yang seimbang). Kerangka dasar ini
menggambarkan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, strategi, sumber daya, dan
alat-alat yang diperlukan para pemimpin pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar
siswa. Kerangka dasar tersebut dibangun atas konsep bahwa kepemimpinan efektif
mengandung makna lebih dari sekedar mengetahui apa yang dikerjakan; kepemimpinan
efektif mempunyai pengertian bahwa pemimpin mengetahui kapan, bagaimana, dan
mengapa dia melakukan suatu pekerjaan. Pada intinya, temuan-temuan penelitian itu
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telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan
dan tingkat prestasi belajar para siswa.

Fungsi kepala sekolah sebagai leader perlu mengambil inisiatif, keputusan
dan langkah-langkah kongkret peningkatan mutu pendidikan melalui proses
kepemimpinan efektif (Burhanuddin et al., 2003; Bush & Middlewood, 2005).
Kontribusi kepemimpinan berbasis sekolah dapat diukur sejauhmana pelaksanaan fungsi
fungsi atau praktek kepemimpinan baik sebagai manajer maupun leader menyentuh
komponen-komponen organik administrasi dan supervisi pendidikan (administrative
and supervisory leadership) antara lain kurikulum / pembelajaran personalia, sarana
prasarana, keuangan, kesiswaan, dan hubungan masyakat. Penelitian Robinson et. al
(2008) tentang pengaruh kepemimpinan terhadap hasil akademik dan non-akademik
sekolah menggunakan lima dimensi dalam pengukuran efektivitas kepemimpinan: (1)
perumusan visi dan tujuan-tujuan organisasi sekolah; (2) pengelolaan sumber daya
pembelajaran secara strategic; (3) merencanakan, mengkoordinir, menilai kinerja
pembelajaran dan kurikulum; (4) peningkatan profesi guru/staf melalui promosi dan
partisipasi dalam rangka peningkatan kapasitas belajar para guru; dan (5) menjamin
tersedianya lingkungan organisasi sekolah yang suportif.

Kepemimpinan sekolah dikatakan berhasil atau efektif manakala kepala
sekolah tersebut dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya, antara lain dalam kelima
dimensi di atas. Dimensi-dimensi tersebut dideskripsikan secara garis besar pada bagian
paparan berikut ini:

Dimensi pertama: perumusan visi dan tujuan-tujuan organisasi sekolah
Dalam dimensi pertama kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan

mendorong seluruh anggota untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek filosofi
dan nilai-nilai pendidikan. Kepala sekolah mengkoordinir para guru, orang tua, wakil
masyarakat dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan. Mengkomunikasikan hasil
rumusan komponen tujuan sekolah kepada staf sekolah, orang tua, anggota masyarakat,
dan para stakeholder lainnya. Di samping itu, kepala seolah perlu aktif memberikan
bimbingan dan pengarahan kepada semua anggota tentang bagaimana usaha-usaha
pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama.
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Dimensi kedua: Manajemen strategik sumber daya sekolah khususnya
pembelajaran

Keberhasilan pelaksanaan kepemimpinan organisasi yang dimotori oleh kepala
sekolah dapat diukur berdasarkan kemampuan dalam pengelolaan, pendayagunaan,
pengembangan, dan pengamanan segenap sumber daya sekolah, terutama pembelajaran
(learning resouces). Bahwa semua aset sumber daya tersebut benar-benar dapat
didayagunakan sepenuhnya untuk mendukung peningkatan prestasi belajar peserta
didik.

Dimensi ketiga: Perencanaan, koordinir, penilaian kegiakan pembelajaran
dan pelaksanaan kurikulum sekolah

Kemampuan para kepala sekolah dalam dimensi ini diukur berdasarkan
keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan akademik khususnya yang berkaitan
dengan penyusunan rencana kurikulum sekolah, metode pembelajaran, pelaksanaan
rencana pembelajaran oleh para guru, dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta
didik.

Dimensi keempat: Peningkatan profesi guru/staf melalui promosi dan
partisipasi dalam rangka peningkatan kapasitas belajar
para guru atau pendidik

Para kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan dan komitmen dalam
program pembinaan staf khususnya para guru. Kemampuan demikian diperlukan guna
mendukung usaha-usaha peningkatan kompetensi akademik para guru, Yang ditekankan
di dalam dimensi ini adalah partisipasi kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi,
bukan hanya sekedar pendukung atau sponsor kegiatan-kegiatan. Kepala sekolah
harus mampu menunjukkan kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam memberikan
semangat belajar para guru dan seluruh staf sekolah. Di samping itu mereka harus siap
menjadi figure tauladan atau contoh sebagai good learner (pebelajar yang baik).

Dimensi kelima: Jaminan ketersediaan lingkungan organisasi sekolah yang
kondusfif.

Kriteria keberhasilan kepala dalam pelaksanaan kepemimpinan antara lain
memenuhi tuntutan kemampuan menyediakan dan memelihara kondisi kingkungan
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organisasi yang suportif. Sekolah-sekolah yang dikelola di dalam suasana lingkungan
yang suportif terbukti mampu menumbuhkan suasana kondusif bagi aktivitas pihak
guru maupun siswa di sekolah.

Sehingga hal ini mampu menumbuhkan semangat staf sekolah dalam bekerja,
dan meningkatkan kegairahan para siswa dalam pembelajaran. Sehingga dapat
mendukung usaha-usaha pelaksanaan pembelajaran, peningkatan prestasi belajar siswa
dan profesionalitas guru dalam pelaksnaan tugas pokok mereka sebagai pendidik.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil review bahan pustaka dalam penelitian
ini menunjukkan bahwa untuk dapat memimpin secara efektif kelompok bawahan
khususnya para guru, maka pemahaman pimpinan organisasi pendidikan terhadap
aspek-aspek situasional yang dijelaskan di muka menjadi modal khsuusnya bagi para
kepala sekolah dalam memutuskan pola leadership behaviour yang diperlukan sekolah.
Misalnya, apakah suportif atau direktif, orientasi kepada manusianya” atau orientasi
kepada tugas” yang dipandang lebih berhasil mempengaruhi para guru itu dalam proses
pelaksanaan kerjasama di dalam sebuah organisasi baik di sekolah maupun di lingkungan
lembaga pendidikan lainnya.

Proses leadership yang efektif untuk sekolah adalah strategi leader yang
mampu memimimpin dalam memenuhi tuntutan situasional tersebut, baik yang terkait
dengan elemen individual maupun organisasional. Kepala sekolah dengan demikian
perlu memiliki kemampuan mendiagnosis elemen-elemen situasional ini. Pengenalan
setting lingkungan pekerjaan yang dipimpin diharapkan dapat memberikan sinyal dan
sekaligus pedoman rasional bagi mereka untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu
maupun bentuk-bentuk inovasi pendekatan kepemimpinan dan manajemen yang lebih
proporsional. Sehingga proses kepemimpinan yang dilaksanakan benar-benar menjamin
keberhasilan sekolah dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan organisasi pendidikan.

2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Proses
Pengembangan Budaya Organisasi dalam Kepemimpinan
Sekolah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan pimpinan dalam
pengembangan budaya organisasi sekolah tergantung pada sejauhmana kepala sekolah
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sebagai pemimpin organisasi mampu mempertimbangkan faktor-faktor kepemimpinan
di sekolah (leadership forces). Tuntutan demikian meliputi antara lain aspek teknis,
manusia, pendidikan, simbolik, dan budaya organisasi. Aspek teknis banyak berkaitan
dengan seluk beluk organisasi, karakteristik pekerjaan, peralatan, metode kerja, dan
unsur-unsur infrastruktur yang dilibatkan dalam berorganisasi. Manusia merupakan
faktor dominan dan penting karena memiliki keunikan dan kompleksitas tinggi. Hal ini
dikarenakan manusia mempunyai perbedaan karakteristik baik dari segi fisik, psikis,
maupun deimensi yang melekat lainnya pada diri manusia. Kesemua unsur ini sangat
besar pengaruhnya terhadap bagaimana manajemen dan kepemimpinan dilaksanakan
di segenap organisasi. Pendidikan merupakan aspek vital yang berpengaruh terhadap
perilaku individu dalam bekerja, kualitas pribadi, dan kinerja dalam berorganisasi.
Semakin tinggi pendidikan seseorang diprediksi akan semakin positif pula pengaruhnya
terhadap kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang
dibebankan kepada yang bersangkutan. Demikian pula aspek simbolik dan budaya
organisasi yang ada di lingkungan organisasi diperkirakan dapat mewarnai bagaimana
para individu berperilaku di dalam bekerja dan memimipin organisasi. Aspek simbolik
berkaitan dengan unsur-unsur yang dijadikan alat dan dapat berfungsi sebagai simbol
yang mampu menggambarkan seperti apa sesungguhnya para individu yang ada di
organisasi itu, dan bagaimana mereka beriperilaku. Kepala sekolah yang efektif, dengan
demikian menurut Sergiovanni (Sergiovanni, 1987) dapat digambarkan sebagai individu
yang berhasil mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam proses pelaksanaan
peranan sebagai leader.

B. Visi Kepemimpinan Kepala Sekolah
Keberhasilan organisasi sekolah menjalankan misi untuk bersaing dengan

lingkungan eksternal tergantung kepada efektivitas kepemimpinan dan manajemen yang
dilaksanakan di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat sejumlah hasil penelitian
yang membuktikan bahwa kepala sekolah yang sukses sebagian besar ditandai dengan
kemampuan profesional dalam melihat ke depan, memprediksi perilaku lingkungan
internal dan eksternal khususnya pasar (Odhiambo & Hii, 2012). Kepala sekolah
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dalam kategori ini dipastikan memiliki kemampuan menjalankan fungsi sebagai pemimpin
visioner dalam kesehariannya memimpin lembaga pendidikan di masyarakat.

1. Esensi Kepemimpinan Visioner
Memimpin sebuah organisasi semacam sekolah sesungguhnya merupakan

sebuah pengalaman yang berhubungan tentang bagaimana dan ke mana organisasi itu
dibawa. Jika pemimpin dan anggota tim organisasi sekolah ini tidak mengerti ke mana
organisasi itu harus dibawa, dan apa yang diharapkan di masa akan datang, maka
kepemimpinan yang dijalankan tidak akan berarti apa-apa. Untuk menjamin proses
kepemimpinan benar-benar mampu membawa kemajuan sekolah ke depan, maka
seorang kepala sekolah harus memiliki visi dalam kepempinannya.

2. Konsep Visi Organisasi Sekolah
Visi merupakan rumusan wawasan ke depan yang menggambarkan apa yang

akan dilakukan, dan menjelaskan mengapa organisasi diciptakan. Visi yang bagus
mengandung ungkapan-ungkapan langsung (alive statements) yang mampu
membangkitkan dorongan dan harapan para anggota dalam meningkatkan kreativitas
untuk mencapai tujuan organisasi (Yukl, 2010). Konstruksi visi terdiri dari tiga elemen:
Pertama, maksud (purpose) yang menjelaskan mengapa (why?), dan apa (what?)
yang dapat dilakukan untuk memuaskan pelanggan, dalam hal ini siswa. Eelemen kedua
berupa gambaran ke depan, sebagai wujud harapan (mental image) akan dibawa ke
mana organisasi sekolah itu. Elemen ketiga, bahwa visi mengandung value atau nilai,
sebagai dasar dan petunjuk para anggota dalam melaksanakan kegiatan pencapaian
tujuan organisasi sekolah.

3. Kepala Sekolah sebagai Team Leader yang Memiliki Visi ke
Depan

Kepala sekolah menempati posisi kunci sebagai team leader organisasi
sekolah. Untuk melaksanakan amanat posisi tersebut, secara teoritik kepala sekolah
tidak hanya memiliki tugas-tugas rutin, tetapi memiliki empat tugas pokok: (1)
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memelihara visi organisasi untuk menjamin relevansi strategi pengembangan manajemen
sekolah ke depan; (2) mengusahakan/menyediakan berbagai sumber daya yang
diperlukan dalam menjalankan roda organisasi; (3) melakukan proses penilaian
pelaksanaan kegiatan secara kontinyu, dan menyediakan umpan balik bagi para guru;
(4) meningkatkan mutu pembelajaran dan llulusan (Odhiambo & Hii, 2012).

4. Mengembangkan Visi yang Efektif
Visi organisasi yang baik adalah merupakan visi yang dapat dipahami dan

mendapatkan dukungan semua pihak. Untuk dapat menghasilkan rumusan visi yang
berkualitas, maka sebagai pemimpin, kepala sekolah perlu melakukan langkah-langkah,
antara lain: (1) melibatkan berbagai pihak (stakeholders) dalam proses perumusan
visi organisasi sekolah; (2) mengidentifikasi tujuan-tujuan sekolah berdasarkan masukan
masyarakat, siswa, dan kebijakan pemerintah; (3) mengidentifikasi dan mengakomodasi
unsur-unsur yang terkait dengan aspek historis sekolah; (4) menghubungkan visi dengan
kompetensi sekolah yang ada; (5) mengajak semua anggota untuk fokus pada visi
yang ada dalam segenap tindakan manajemen dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah;
dan (6) melaksanakan penilaian relevansi visi sekolah dengan keadaan terkini secara
terus menerus.

C. Strategi Kepala Sekolah dalam Membangun Tim yang
Efektif

Organisasi terbentuk dari sejumlah tim, dan tanpa disadari para anggota
sesungguhnya selalu bergerak dari satu tim ke tim lain. Coba perhitungkan berapa
banyak waktu yang dihabiskan di dalam setting tim seperti task force, committee,
temporary teams, cross-functional teams, dan management teams. Persentase
waktu yang tersita dalam keterlibatan tim-tim tersebut cukup besar, bahkan akan
semakin bertambah besar jumlah waktu yang diserap tim pada di jenjang manajerial
(managerial ladder). Para manajer umumnya menghabiskan waku kurang lebih 30
sampai dengan 99 persen waktu mereka dalam rapat-rapat atau pertemuan di dalam
tim (Carew, Parisi-Carew, & Blanchard, 2007). Oleh karena itu, pembentukan tim
kerja menjadi strategi utama yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam
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menjalankan tugas-tugas pokok sesuai struktur organisasi telah dikembangkan bersama.
Tindakan demikian sejalan dengan argumen bahwa bahwa tanpa didukung oleh
ketrampilan berkolaborasi dan teamwork yang baik, maka seorang pemimpin tidak
akan berhasil memimpin tim atau kelompoknya (Carew et al., 2007).

Adanya kelompok kerja para guru, staf, orang tua dan para siswa adalah
menjadi kunci utama keberhasilan organisasi sekolah. Kelompok-kelompok ini
berinteraksi baik di dalam team kerja formal maupun informal, dan susunan tim tersebut
sering dibentuk untk sepanjang tahun sesuai dengan prioritas tugas dan perubahan
waktu (Reinhartz & Beach, 2004). Berbagai contoh kelompok-kelompok yang dibentuk
dapat berwujud satuan tugas, panitia, paguyuban, tim pelaksana dan sejenisnya, baik
secara formal maupun informal dalam mendukung pelaksanaan program-program
sekolah. Pelaksanaan penelitian tindakan, studi lapangan, observasi, pelaksanaan
penerimaan siswa baru, kunjungan wisata, dan lain-lain dapat diorganisir dalam bentuk
satuan-satuan tugas atau tim.

Untuk membangun dan mempertahankan kelompok-kelompok kerja di
sekolah para kepala sekolah memiliki peranan strategis untuk terus berupaya
meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar anggota kelompok dan pemimpin. Pada
saat kelompok-kelompok tersebut bekerja, kepala sekolah sebagai organisator perlu
memahami bahwa masing-masing anggota diasumsikan menjalankan peran yang
berbeda, mengikuti aturan-aturan dan norma yang berlaku, dan memiliki tanggung jawab
yang berbeda dalam rangka menyelesaikan tugas masing-masing. Konfigurasi kelompok
secara dinamis dapat dirubah sesuai kebutuhan dimana masing-masing anggota (bisa
para guru) ditunjuk sebagai pemimpin kelompok. Konflik mungkin akan terjadi karena
adanya persaingan antar anggota kelompok disebabkan adanya perbedaan peranan
dan pendapat. Pemimpin kelompok dalam hal ini harus menjadi rudder untuk melayani
dan sekaligus mendorong para anggota untuk terus memfokuskan perhatian dan
komitmen mereka terhadap agenda kerja dan tugas. Oleh sebab itu sebelum
pembentukan kelompok-kelompok itu sebaiknya para pemimpin kelompok perlu
menetapkan aturan-aturan dasar kerja bersama para anggota agar pelaksanaan peran
dan tugas masing-masing anggota dapat berjalan dengan baik. Hal ini sangat perlu
diperhatikan karena semua itu juga menjadi bagian proses sosial kelompok, yang meliputi
cohesiveness, conformity, cooperation dan competition. Proses sosial ini akan
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menentukan perilaku kelompok mengkoordinasikan aktifitas kelompok dan mendorong
adanya tindakan yang dilakuakan oleh para anggota kelompok.

Norma-norma yang berlaku dalam organisasi sekolah adalah merupakan media
yang cukup kuat untuk membentuk perilaku anggota organisasi sekolah, khususnya
pada situasi pertemuan-pertemuan kelompok maupun acara-acara rapat disekolah.
Dengan demikian para pemimpin sekolah harus mampu membangun norma-norma
sekolah dengan cara konstruktif guna membantu sekolah mencapai keberhasilan
akademik untuk semua siswa. Kohesivitas kelompok merupakan suatu keadaan dimana
para guru dapat bekerja sama dengan baik karena mereka saling kenal satu sama lain
dan bersedia bekerjasama; kohesivitas dihubungan dengan kepuasan anggota dalam
bekerja. Bisa juga dianggap sebagai keadaan para guru tertarik untuk bekerja secara
kelompok, memiliki tanggung jawab personal dalam melaksanakan tugas, dan bekerja
sama secara kolaboratif untuk mencapai tujuan sekolah. Untuk meningkatkan kohesivitas
atau kekompakan tersebut, para kepala sekolah harus mampu mendorong para guru
agar mereka menyadari sebagai bagian dari tim atau kelompok. Salah satu cara yang
dapat dilakukaan adalah mengembangkan sistem informasi yang baik di mana masing-
masing anggota dapat mengakses informasi secara terbuka melalui proses sharing
informasi secara informal, sehingga akan tumbuh adanya perasaan memiliki satu sama
lainnya. Kepala sekolah, dengan demikian, perlu bekerja membangun budaya sekolah
(school culture) yang mampu menumbuhkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan
utama sekolah.

Bekerja di dalam sebuah tim, komite, dan kelompok bukanlah sekedar situasi
di mana para guru mencari dan melakukan perkerjaan menurut keinginan mereka,
melainkan kepala sekolah lebih dulu berusaha secara terencana membangun struktur
organisasi dan memberikan penghargaan-penghargaan guna mendorong para
anggotanya untuk bekerja di dalam tim sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
bersama.

Untuk menjaga stabilitas keanggotaan tim, kepala sekolah perlu
memperhitungkan segenap tantangan situasional yang kemungkinan dapat menyebabkan
kegagalan tim dalam bekerja. Tantangan tersebut bisa saja berasal dari faktor internal,
misal ketidakmampuan anggota memahami visi dan misi lembaga, anggota tim merasa
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kurang mendapatkan perhatian dari pimpinan tim, dan menurunnya semangat kerja
karena faktor psikologis yang secara insidental dialami individu. Faktor eksternal meliputi
perubahan perilaku lingkungan dari luar organisasi misalnya karena meningkatnya variasi
tuntutan masyarakat, persaingan semakin ketat, dan pengaruh negative dari globalisasi.

Organisasi yang tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan situasional
tersebut akan mengalami kegagalan untuk mencapai tingkat kinerja organisasi yang
lebih tinggi. Carew et al. (2007) mengemukakan beberapa alasan mengapa tim dalam
sebuah organisasi tidak efektif. Pertama, kemungkinan besar para anggota kurang
memamahami tujuan-tujuan organisasi. Kedua, anggota tim tidak menyadari
ketergantungan antar tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab segenap
personil. Ketiga, lemahnya akutabilitas organisasi dan norma-norma yang
dikembangkan. Keempat, perencanaan yang kurang memadai, rendahnya dukungan
manajemen, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, dan minimnya pengembangan
ketrampilan para anggota. Kelima, ketidakmampuan menangani konflik yang muncul.

Dalam sumber yang sama, Carew et al. (2007) mengusulkan beberapa strategi
untuk mengembangkan tim kerja yang efektif, yakni:
 Perumusan tujuan-tujuan atau sasaran kerja tim yang diselaraskan dengan tujuan-

tujuan sekolah, diikuti dengan pengembangan tujuan-tujuan kongkret sekolah
beserta standar pencapainnya.

 Penerapan model kepemimpinan partisipatif atau empowerment guna
meningkatkan fungsi pemberdayaan para anggota seoptimal mungkin.

 Komunikasi secara terbuka dengan segenap anggota untuk menjaring berbagai
pandangan, umpan balik, dan mendiskusikan cara-cara peningkatan efektivitas
kerja tim.

 Penereapan pendekatan kepemimpinan situasional, kepemimpinan bersama, dan
penyelenggaraan pelatihan-pelatihan staf secara berkelanjutan.

 Kepala sekolah mendorong anggota untuk bekerja seoptimal mungkin untuk
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan bersama, atau sesuai standar
kinerja organisasi yang telah dikembangkan. Kemajuan-kemajuan pelaksanaan
pekerjaan dimonitor dengan baik, dan mengeksplorasi solusi-solusi pemecahan
masalah yang ditemukan pada saat pelaksanaan kegiatan tim.
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 Kepala sekolah memberikan penghargaan-penghargaan dan apresiasi terhadap
segenap prestasi atau kemajuan yang dicapai oleh tim dan anggota. Strategi ini
penting untuk meningkatkan motivasi kerja staf.

Berdasarkan kajian teori dalam penelitian ini, tim peneliti merumuskan enam
set hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis nihil sebagai berikut:
Ho1: Tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi

kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah.
Ho2: Tidak ada pengaruh signifikan faktor organisasional terhadap persepsi  responden

mengenai budaya organisasi sekolah.
Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi responden

mengenai budaya organisasi sekolah.
Ho4: Tidak ada pengaruh langsung faktor individual terhadap persepsi responden

mengenai kinerja kepemimpinan sekolah.
Ho5: Tidak ada pengaruh langsung faktor-faktor individual responden terhadap

persepsi tentang orientasi kepemimpinan sekolah.
Ho6: Tidak ada perbedaan persepsi antara responden wanita dan pria tentang kinerja

kepemimpinan sekolah.

Keenam hipotesis ini selanjuthya dijadikan acuan dalam proses pengukuran
sampai dengan pengujian hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti.
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BAB 6
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian yang Digunakan
Penelitian ini merupakan bentuk studi pengembangan dengan melibatkan kajian

teoritik dan empirik untuk menghasilkan produk-produk tangible berupa peralatan
teknologi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
manajemen sekolah. Merujuk pandangan Kelley, Lesh, dan Baek (in Kelly, Baek,
Lesh, & Bannan-Ritland, 2008), penelitian ini juga mempunyai intangible products
meliputi desain, program, strategi, dan manual yang dapat diterapkan untuk perbaikan
proses manajemen dan kepemimpinan pendidikan di sekolah.

Richey, Klein dan Nelson (2004) menghubungkannya dengan praktek
pengembangan pembelajaran dan mendefinisikannya sebagai studi yang melibatkan
proses pembentukan pengetahuan dengan tujuan utama meningkatkan proses
perencanaan kurikulum, pengembangan pembelajaran, dan evaluasi. Penelitian
pengembangan tersebut bisa didasarkan pada suatu situasi pemecahan masalah secara
spesifik, maupun berdasarkan prosedur-prosedur umum pengumpulan data (inquiry).
Secara sistematis proses penelitian pengembangan melibatkan beberapa tahap kegiatan:
(1) merancang dan mendeskripsikan model penelitian pengembangan, (2) mengumpulkan
data melalui berbagai teknik seperti survey, observasi, wawancara, experimen, studi
kasus, (3) menganalisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan (4) menarik
kesimpulan-kesimpulan secara kontekstual.

1. Kedudukan Penelitian Pengembangan
Penelitian pengembangan (development research) memiliki kedudukan sangat

penting dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan organisasi, baik di dunia bisnis
maupun non bisnis. Jenis penelitian ini memusatkan perhatian studi pada isu-isu tertentu
dan masalah-masalah kongkret yang dihadapi oleh suatu sistem, misalnya dalam
penyelenggaraan program peningkatan mutu di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan
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maupun di dunia usaha dalam rangka meningkatkan mutu layanan organisasi untuk
para pelanggan. Model penelitian yang dikembangkan diarahkan kepada upaya-upaya
inovatif dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi manajemen.
Peneliti mendesain model-model teknologi, produk-produk inovasi, dan strategi-stategi
atau berbagai terobosan dalam upaya peningkatan kemampuan untuk memenangkan
persaingan dengan pihak eksternal organisasi.

2. Faktor-Faktor Pendorong Penerapan Penelitian
Pengembangan

Beberapa faktor pendodorong penerapan penelitian pengembangan dapat
digarisbawahi. Unsur pendorong utama adalah bahwa berdasarkan pengalaman-
pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan tradisional
penelitian seperti eksperimen, survey, studi korelasi yang memfokuskan pada
pengetahuan deskriptip mengalami kesulitan dalam menyajikan petunjuk-petunjuk
(prescriptions) berupa usulan-usulan solusi yang bermanfaat terhadap permasalahan
yang dihadapi dalam pengembangan berbagai desain, terutama misalnya untuk program-
program peningkatan mutu pendidikan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh para
perancang-perancang profesional adalah bagaimana berurusan dengan ketidakpastian-
ketidakpastian (uncertainties) yang ditemukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas
kompleks di konteks yang sangat dinamis. Para peneliti di dunia pendidikan, industri,
dan pusat-pusat bisnis dipastikan akan menghadapi berbagai persoalan factual yang
menuntut pendekatan-pendekatan strategis dalam mengelola lingkungan organisasi
masing-masing. Kehadiran jenis penelitian pengembangan, dengan demikian diprediksi
mampu membantu para peneliti dalam membaca, mengamati, mengkaji, dan menganalisis
data secara akurat dan kontekstual. Tahap-tahap tersebut diharapkan dapat membantu
mereka untuk merumuskan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara imliah dan memiliki nilai-nilai strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para
pemimpin dan manajer dalam rangka pengembangan organisasi terutama lembaga-
lembaga yang memerlukan model-model inovatif dalam menghadapi tantangan-
tantangan internal dan eklsternal. Sehingga proses manajemen yang diselenggarakan
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oleh organisasi-organisasi tersebut dapat berlangsung secara efektif dan ekonomik,
serta mampu membawa kenberhasilan total bagi segenap kepentingan total organisasi.

Sejauh ini di lapangan pendidikan belum banyak yang berusaha membahas
secara jelas tentang prinsip-prinsip dan metodologi penelitian pengembangan (Akker,
1999). Sehingga topik ini dipandang dapat berkontribusi mengembangkan khasanah
keilmuan jenis penelitian pengembangan (development research) melalui penyajian
dan pembahasan dasar-dasar metodologis dalam kaitannya dengan langkah-langkah
praktis penelitian bidang pendidikan maupun lingkup lain yang lebih luas.

3. Definisi Penelitian Pengembangan
Istilah penelitian pengembangan dapat dibatasi dengan memahami arti kedua

kata secara terpisah: penelitian dan pengembangan. Penelitian secara umum bisa
diartikan sebagai salah satu bentuk invesitigasi yang dilaksanakan secara sistematis. Di
dalam dunia pendidikan misalnya, secara spesifik dapat diartikan sebagai proses empirik
yang melibatkan metode-metode tertentu secara sistematik. Salah satu hasil hasil usaha
penelitian adalah penciptaaan pengetahuan. Orientasi-orientasi riset cenderung
berhubungan dengan suatu tipe pengetahuan atau ilmu tertentu (Crowl, 1996).

Definisi yang dapat diterapkan di dunia pendidikan misalnya dapat
digarisbawahi perbedaannya antara konsep penelitian pengembangan dengan program
sederhana pengembangan pembelajaran. Penelitian pengembangan memiliki pengertian
sebagai bentuk studi yang dilaksanakan secara sistematis untuk mendesain,
mengembangkan, dan menilai program-program pembelajaran, proses, dan produk-
produk pengembangan pendekatan pembelajaran yang memenuhi kriteria, konsistensi
internal, dan tingkat efektivitas.

Dalam perkembangan terkini di dunia pembelajaran misalnya, istilah
pengembangan memiliki arti dan konotasi yang unik. Kata ini diartikan sebagai proses
menterjemahkan spesifikasi-spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik, atau dalam
kutipan aslinya the process of translating the design specifications into physical
form (Seels & Richey, 1994). Dengan kata lain merujuk pada proses memproduksi
bahan-bahan pembelajaran atau materi pelajaran (instructional material). Hal ini
sejalan dengan hakikat konstruk “pengembangan” sebagai salah satu dari lima domain
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utama teori dan praktek di lapangan atau dalam bidang tertentu, yakni: desain,
pengembangan manajemen, pendayagunaan, dan evaluasi. Meskipun demikian, dalam
banyak hal istilah pengembangan mempunyai variasi penggunaannya. Pengertiannya
konsisten dengan atribut fundamental proses pertumbuhan. Perlu pula ditegaskan bahwa
di dunia pembelajaran penggunaan istilah ini memiliki konotasi sebagai sebuah proses
yang sangat kreatif (Akker, 1999).

Di dalam konteks umum, kata “pengembangan” memiliki pengertian yang lebih
luas ketika digunakan dalam konteks penelitian ketimbang penerapan istilah ini dalam
konteks peniciptaan produk-produk pembelajaan. Fokusnya bukan lagi terbatas pada
produksi, atau bahkan kepada kedua fungsi perencanaan dan produksi. Melainkan
juga mencakup penilaian komprehensif (comprehensive evaluation). Dengan demikian,
penelitian pengembangan bukan hanya merujuk pada proses formatif, tetapi uga evaluasi
sumatif dan konfirmatif. Jenis penilitian ini tidak hanya berkenaan dengan proses
penilaian kebutuhan (need assessment), tetapi juga isu-isu lebih luas proses analisis
depan dan ujung, atau broad issues of front end analysis (Tessmer & Richey, 1997).

4. Karakteristik Penelitian pada Umumnya
Meskipun dalam praktek dan perkembanganya terdapat berbagai metodologi

penelitian, namun dalam tulisan penulis mencoba mengidentifikasi beberapa atribut kunci
yang dapat meliputi tujuan-tujuan dan orientasi-orientasi penelitian. Pemahaman
terhadap ciri-ciri ini dapat memperjelas penguasaan tentang proses penelitian
pengembangan. Untuk itu, berikut ini perlu didiskusikan dua komponen penting yakni
dimensi penelitian dan hubungannya dengan penelitian pengembangan.

Dimensi Penelitian
Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa pada hakikatnya penelitian

merupakan bentuk investigasi secara sistematis dalam rangka membangun pengetahun.
Penerapannya di dunia pendidikan berupa proses empirik dan memerlukan metode-
metode tertentu secara sistematis.

Meskipun penelitian berakar dari persoalan-persoalan sosial, semua
pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian bukan berarti hanya selalu dalam bentuk
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pemecahan secara cepat masalah-masalah masyarakat. Beberapa pengetahuan yang
biasanya dihasilkan oleh penelitian dasar (basic research) harus ditransformasi secara
spesifik untuk memungkinkan penerapannya kepada persoalan yang muncul. Adapun
jenis pengetahuan lainnya yang telah dibangun berdasarkan hasil penelitian terapan
(applied research) berhubungan dengan solusi-solusi langsung terhadap pemecahan
masalah-masalah praktis (immediate solutions of practical problems). Penelitian
pengembangan (developmental research) secara jelas menempati posisi dalam kategori
berikutnya. Dengan demikian, sama dengan metodologi-metodologi lainnya seperti
penelitian tindakan.

Meskipun tujuan penelitian adalah menghasilkan pengetahuan, hasil-hasil
penelitian bisa mencakup berbagai bentuk produk. Diesing (1991) misalnya menyatakan
bahwa para filusuf mengisyaratkan ilmu pengetahuan sosial menghasilkan sedikitnya
tiga jenis pengetahuan, yakni (1) sistem-sistem hukum yang menjelaskah peraturan-
peraturan yang saling berhubungan di masyaraka, (2) uraian-uraian tentang pandangan
hidup, masyarakat, person, system kepercayaan, atau keyakinan-keyakinan
masayarak secara ilmiah; dan (3) model struktural, matematis atau verbal, proses dinamis
yang telah menjelma di dalam kasus-kasus tertentu.

Orientasi-orientasi umum penelitian cenderung mengikuti tipe pegetahuan
tertentu. Penelitian eksperimen berkontribusi terhadap konstruksi sebuah sistem hokum.
Karakteristik kerja metode ini adalah adanya proses pengecekan secara rutin untuk
meyakinkan terlaksananya tindakan pengecekan secara otomatis dalam semua tahap
penelitian telah dilaksanakan. Di dalam tradisi positivism pengecekan demikian berasal
dari obyektivitas. Penelitian kualitatif pada pokoknya berkontribusi pada pengembangan
“cermin untuk manusia” sehingga kita dapat lebih baik melihat diri kita sendiri. Di dalam
bentuk-bentuk penelitian kualitatif, pengaruh-pengaruh konteks dan kontektual menjadi
bagian integral kegiatan investigasi (Driscoll, 1991 dan Mishier, 1979 in Richey et al.
(2004).

Tipe pengetahuan versi Diesing adalah pengetahuan proses yang disajikan
dalam bentuk model. Hal ini bisanya merupakan bidang yang sangat menarik bagi para
perancang dan pengembang pembelajaran termasuk di dalam adalah seperti model-
model grafik prosedur-prosedur desain sistematik dan model-model pemilihan media.
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Apabila prosedur-prosedur penelitian itu menghasilkan jenis pengetahuan demikian,
maka usaha-usaha tersebut secara legitimit dapat ditempatkan dalam daerah penelitian
(research realm).

Ciri tambahan lainnya dari penelitian adalah merupakan fasilitator pemahaman
dan prediksi. Yang dimaksud di sini adalah memahami hasil-hasil dari sebuah pengetahuan
tentang proses atau dari dinamika-dinamika sebuah teori. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai
melalui salah satu dari usaha-uasaha: (1) menyajikan penjelasan-penjelasan logis
terhadap suatu realita, (2) mengantisipasi nilai-nilai suatu variable didasarkan pada
variable-variabel lainnya, atau (3) menentukan keadaan-keadaan suatu model. Tujuan-
tujuan dari usaha perta dan kedua dapat diraih melalui metodologi-metodologi
tradisional, sedangkan yang ketiga diperoleh melalui pencapaian penelitian
pengembangan (Rita C. Richey et al., 2004).

Uraian di atas sejalan dengan penekanan yang diberikan oleh Schewen, 1977
di dalam Richey, Klein dan Nelson (2004) bahwa di dalam teknologi pendidikan
umpamanya proses inquiry dikaitkan dengan perencanaan, penerapan, dan / atau
evaluasi proses manajemen pembelajaran. Proses demikian menggunakan teknik analisis
secara teknologis, sistematis dan sintesis. Hal ini merujuk kepada definisi terbaru proses
teknologis yang mungkin dapat ditemukan di dalam model-model pengembangan.
Mengapa? karena sesuai dengan ciri-cirinya, antara lain adanya (1) analisis masalah
dalam disiplin tertentu, konteks, konstrain, para siswa, tugas-tugas, dan (2) sintesis
yang melibatkan perancangan bentuk-bentuk yang dapat direplikasi dan evaluasi secara
sumatif dan formatif.

Hubungan antara Penelitian dan Pengembangan
Pandangan tradisional penelitian sebagai dijelaskan sebelumnya menekankan

sebuah penelitian sebagai upaya penemuan pengetahuan baru, sedangkan penelitian
pengembangan bnerusaha menterjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam bentuk
yang paling bermanfaat. Kerangka berfikir demikinan tidak hanya secara umum telah
ditawarkan, melainkan kontribusinya diperluas ke dalam penelitian, pengembangan,
dan model difusi. Literatur-literatrur terdahulu (Rita C. Richey et al., 2004) menjelaskan
pengembangan sebagai penelitian dan proses pengembangan. Proses-proses yang
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berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan, tergantung, dan berurutan. Di dalam situasi-
situasi tertentu orientasi seperti ini masih berlaku. Pandangan demikian menekankan
fungsi pengembangan dalam menghubungkan praktek ke dalam penelitian dan teori.
Di samping itu menyadari adanya peluang-peluang (likelihood) bagi pengembangan
pembelajaran misalnya dapat mengangkat masalah-masalah yang memungkinkan untuk
diteliti. Dengan demikian, pengembangan dalam bidang pembelajaran (instructional
development) bisa berfungsi sebagai kendaraan untuk penelitian-penelitian baru.

Sesungguhnya terdapat hubungan paralel antara penelititan ilmiah dan
metodologi umum yang diterapkan dalam pengembangan rancangan sistem
pembelajaran, yakni:

1. Keduanya bersifat obyektif, menggunakan pendekatan-pendekatan pemecahan
masalah secara empirik.

2. Menerapkan model-model procedural yang dapat diperkuat secara matematis.
3. Memiliki kekuatan prediktif tergantung pada sejauhmana kedua model ini mewakili

aspek-aspek kritis fakta yang diteliti.
4. Dapat menghasilkan masalah-maslah dan hipotesis-hipiotesis baru.

Meskipun perlu digarisbawahi bahwa Stowe (1973) menolak proposisi bahwa
prosedur prosedur rancangan sistematik dapat dipandang sebagian besar sebagai
penelitian karena ketidakmampuan model ini untuk menemukan prinsip-prinsip yang
dapat digeneralisasikan. Di samping itu kemungkinan ketidakmampuannya dalam
menghasilkan solusi-solusi terhadap konteks yang spesifik. Terlebih, Stowe (1973)
mengingatkan perbedaan-perbedaaan antara otrientasi perancangan pembelajaran yang
cenderung hanya menjelaskan “bagaimana”, sementara peneltitian ilmiah memberikan
penjeleasan-penjelasan tentang “ mengapa”.

Di dalam orientasi kontemporer penelitian, argumen Stowe tersebut dapat
diterjemahkan sebagai suatu ekspresi filosof paham positisme yang berlebihan dan
kaku. Kekayaaan kontekstual rancangan khusus dan tugas pengembangan
meningkatkan adanya peluang-peluang bahwa penelitian tentang-tentang topik-topik
pembelajaran ini secara spesifik sangat perlu dilaksanakan dalam bentuk penelitian
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kualitatif. Pendapat demikian dimunculkan lebih dari tiga dekade yang lalu sebagai
lawan dari pandangan-pandangan dewasa ini bahwa penelitian dapat memiliki fungsi
yang lebih luas dari sekedar menghasilkan statemen-statemen hukum yang dapat
digeneralisasikan. Di dalam tulisan ini, penulis mengambil posisi bahwa penelitian dapat
juga menghasilkan pengetahuan spesifik kontekstual, dan dapat menawarkan fungsi
pemecahan untuk suatu masalah. Inilah konsep yang benar tentang penelitian
pengembangan, sebagaimana ditafsirkan secara umum sebagai evaluative research
yang sesungguhnya.

Dihubungkan dengan dunia pendidikan misal urusan pengembangan
pembelajaran, maka yang dimaksud pengembangan pembelajaran (instructional
development) di sini adalah membangun suatu produk berdasarkan hasil-hasil penelitian
terdahulu. Sedangkan penelitian pengembangan (developmental research) berusaha
menghasilkan model-model dan prinsip-prinsip yang dapat mengarahkan desain,
pengembangan, dan proses-proses evaluasi. Sehingga seakan-akan doing
development dan studying development adalah merupakan dua bidang pekerjaan
yang berbeda (Rita C. Richey et al., 2004).

5. Karakteristik Penelitan Pengembangan
Pembedaan antara “melaksanakan” dan “mengkaji” desain dan pengembangan

memberikan klarifikasi yang lebih lanjut tentang aktivitas-aktivitas penelitian
pengembangan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam kaitannya
dengan fokus, teknik, dan alat-alat penelitian pengembangan.

Fokus Penelitian Pengembangan
Maksud-maksud umum penelitian pengembangan telah dijelaskan sebelumnya

bahwa jenis penelitian ini adalah bermaksud untuk memproduksi pengetahuan,
pemahaman, dan prediksi. Sesuai dengan kerangka berfikir demikian, maka aktivitas
penelitian pengembangan memiliki penekanan-penekanan khusus yang bervariasi dilihat
dari sejauhmana hasil-hasil atau kesimpulan-kesimpulan penelitian dapat
digeneralisasikan atau keputusan-keputusan itu berlaku dalam konteks spesifik (the
conclusions are generalizable or contextually specific) (Rita C. Richey et al., 2004).
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Sehubungan dengan itu, tabel berikut menggambarkan adanya dua tipe utama peneltian
pengembangan.

Tabel 6.1. Diskripsi dua tipe utama penelitian pengembangan

Penekanan Studi produk spesifik atau desain, Studi desain, pengembangan,
pengembangan, dan/atau proyek- atau proses-proses evaluasi,
proyek evaluasi alat-alat, atau model-model

Produk Informasi-informasi pengalaman Desain baru, pengembangan,
dan pengetahuan diperoleh dari prosedur-prosedur evaluasi
hasil pengembangan produk- dan/atau model-model dan
produkspesifik dan dari hasil kondisi-kondisi yang
analisis kondisi-kondisi yang memfasilitasi penggunaan atau
memfasilitasi pengunaan informasi penerapan mereka
atau pengetahuan tersebut

Konteks-spesifik Digeneralisasikan
Kesimpulan-kesimpulan  Kesimpulan-kesimpulan

Kebanyakan proyek penelitian pengembangan jatuh ke dalam kategori
pertama sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6.1. Penelitian kategori ini secara khusus
melibatkan situasi-situasi dalam mana proses pengembangan produk yang digunakan
dalam situasi tertentu dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian produk akhir dievaluasi.
Sebagian ahli menjelaskan jenis ini dengan istilah system based evaluation (Driscoll,
1991), sedangkan Akker (1999) memberikan label tipe pertama tesrbut dengan sebutan
formative research. Dia lebih lanjut mendefinisikannya sebagai activities performed
during the entire development process of a specific intervention, from exploratory
studies through (formative and summative) evaluation studies (Akker, 1999, p.
6).

Beberapa studi pengembangan jenis tipe pertama ini merefleksikan orientasi
penilaian secara tradisional dalam mana proses pengembangan tidak ditekankan, dan
hanya evaluasi produk atau program yang dijelaskan. Misalnya evaluasi tentang
workshop pelatihan microcomputer untuk para personil perguruan tinggi. Terlepas
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dari ciri asli studi tipe penelitian pengembangan ini, hasil utama utamanya adalah dikaitkan
dengan kekhususan konteks dan produk, meskipun implikasi-implikasi untuk situasi-
situasi yang sama mungkin juga didiskusikan.

Tipe kedua penelitian pengembangan diorientasikan kepada anlisis secara
umum rancangan, pengembangan, atau proses-proses evaluasi baik secara menyeluruh
maupun untuk komponen tertentu. Jenis penelitian demikian mirip dengan bentuk studi-
studi yang dinamakan oleh Driscoll “pegembangan model dan penelitian pengembangan
teknik”. Sementara va den Akker menyebutnya “studi-studi rekonstruktif”. Istilah-
istilah yang dia gunakan menekankan situasi umum (tetapi bukan eksklusif) di mana
jenis penelitian pertama ini dilaksanakan setelah desain sesungguhnya dan proses
pengembangan selesai.

Studi oleh Tracey (2002) merupakan contoh penelitian tipe kedua yang
mempunyai orientasi global. Dia membangun dan memvalidasi sebuah model desain
sistem- sistem pembelajaran yang berusaha memadukan pandangan Gardner tentang
potensi kemampuan multi intelektual (multiple intelligences). Penelitian-penilitian yang
dilaksanakan oleh Taylor dan Ellis (1991) juga mempunyai orientasi global, meskipun
keduanya jauh mempunyai peredaan orientasi penyelenggaraan. Mereka menilai
penggunaan pendekatan-pendekatan pembelajaran di lingkungan pndidikan angkatan
laut. Studi-studi lainnya di dalam kategori ini memfokuskan perhatian hanya pada salah
satu phase desain/pengembangan/proses evaluasi, seperti studi kasus oleh Jonassen
(1988) yang menggunakan data needs assessment di dalam pengembangan sebuah
program universitas.

Tipe kedua di atas mungkin mengambil populasi dari sebuah proyek sasaran
sebagaimana dilaksanakan oleh King dan Dille dalam studi mereka tentang aplikasi
konsep-konsep mutu di dalam desain sistematik pembelajaran yang diterapkan di Pusat
Pelatihan dan Pendidikan Motorola atau dapat pula diambil dari berbagai desain dan
setting pengembangan. Contoh-contoh pendekatan terakhir ini meliputi survey oleh
Riplinger (1987) tentang prosedur-prosedur-prosedur analisis tugas terbaru dan studi
yang sama dari Halamon yang dilaksanalan di dalam tahun 2001. Kesimpulan-
kesimpulan yang dihasilkan penelitian pengembangan tipe kedua ini bersifat umum atau
global, meskipun di dalam beberapa kasus yang dilaporkan di literatur bahwa
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kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan terkadang bersifat kontekstual dan spesifik
(cntext-specific conclusions).

Penelitian non-pengembangan di lapangan
Aspek kritis pendefinisian konsep adalah identifikasi nonexamples demikian

juga examples. Hal ini penting dengan memperhatikan penelitian pengembangan, karena
sering overlap dengan metodolgi-metodologi kunci yang dipergunakan di lapangan.
Meskipun begitu, penelitian pengembangan tidak mencakup bentuk-bentuk penelitian
seperti berikut:
 Studi-studi psikologi pembelajaran;
 Media atau perbandingan instrumen penyampaian atau studi-studi tentang dampak

pembelajaran;
 Studi-studi tentang desain pesan dan komunikasi;
 Analisis kebijakan atau studi-studi pembentukan kebijakan, dan
 Penelitian tentang profesi.

Meskipun hasil-hasil penelitian dalam bidang-bidang tersebut mempengaruhi
proses pengembangan, penelitian terhadap variable-variabel yang bearakar dari topik-
topik di atas tidak membentuk penelitian pengembangan. Sebagai contoh, desain dan
pengembangan bergantung pada apa yang kita ketahui mengenai proses belajar. Kita
mengetahui dari instrumen literatur riset bahwa keberhasilan transfer pengalaman belajar
dipengaruhi oleh motivasi, iklim organisasi, dan pengalaman-pengalaman pendidikan
terdahulu. Oleh karena itu, seseorang boleh memperluas pelaksanaan analisis dari ujung
ke akhir (front-end analysis) untuk memperhitungkan isu-isu tersebut, atau bahkan
membangun model-model desain yang merefleksikan informasi ini. Namun demikian,
penelitian dasar tidak dipertimbagkan sebagai pengembangan. Jika model-model baru
diuji, atau program-program yang didesain menggunakan model-model demikian
dievaluasi, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai pengembangan.

Sebuah perbedaan mendasar harus diidentifikasi antara laporan-laporan yang
menganalisis proyek-proyek pengembangan sesungguhnya dan deskripsi-deskripsi
rancangan yang direkomendasikan dan model-model prosudural pengembangan.
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Meskipun model-model ini boleh jadi menggambarkan sebuah sintesa penelitian, namun
model-model itu sendiri tidaklah membentuk penelitian. Sebuah contoh pengalaman
bagus adalah Pedoman yang dibuat oleh Park dan Hannafin (1993) untuk mendesain
multimedia interaktif. Pedoman ini berisi tentang prinsip-prinsip umum mengenai proses
pengembangan, dan mereka didasarkan pada suatu penelitian yang lebih luas. Meskipun
demikian, idenitifikasi dan penjelasan dalam Guidelines itu sendiri bukanlah sebagai
penelitian pengembangan. Di dalam banyak instrumen teknologi pembelajaran ditemukan
sejumlah contoh karya demikian. Mereka sering menjadi stimulus untuk penelitian-
penelitian baru, walaupun artikel-artikel ini tidak diperlakukan sebagai laporan penelitian
itu sendiri. Saat ini terdapat banyak contoh karya serupa meliputi eksplorasi topik-
topik seperti analisis tugas kognitif (Ryder & Redding, 1993) dan hakikat desain dan
pembuatan keputusan perancang (Rowland, 1993).

Berdasarkan konsep penelitian pengembangan di atas, penelitian ini
dilaksanakan dalam rangka menghasilkan perangkat software pengukuran budaya
organisasi sekolah. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan model teoritik
penelitian (research theoretical model) yang berhasil dikembangkan dalam penelitian
tahun pertama, dan atas dukungan kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian oleh para
ahli dan peneliti lain, khususnya dalam bidang manajemen dan kepemimpinan. Budaya
organisasi diprediksi memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas kepemimpinan
sekolah (Bush & Middlewood, 2005). Meskipun demikian, sejuhmana hubungan antar
variabel atau intensitas pengaruh tersebut, akan ditentukan oleh faktor individual dan
organisasional (Yukl, 2002). Gambar 7.1 dan Gambar 7.2  mengilustrasikan bagaimana
hubungan antar variabel yang diteliti. Model teoritik penelitian ini dikembangkan agar
dapat dipergunakan sebagai guideline untuk meneliti dan mendeskripsikan hubungan
kompleks antar variabel (Cramer, 2003; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010).
Sekaligus dimaksudkan untuk menutup kesenjangan selama ini dalam memperoleh
informasi bagaimana mendeteksi budaya organisasi, dan menemukan pendekatan
kepemimpinan yang sesuai konteks demi mendukung efektivitas manajemen pendidikan
dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan secara proporsional.
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B. Hipotesis Penelitian yang Telah Diuji
Sesuai dengan desain dan teori yang telah dikaji, enam set hipotesis diajukan:

Ho1: Tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi
kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah; Ho2: Tidak ada pengaruh
signifikan faktor organisasional terhadap persepsi responden mengenai budaya
organisasi sekolah; Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap
persepsi responden mengenai budaya organisasi sekolah; Ho4: Tidak ada pengaruh
langsung faktor individual terhadap persepsi responden mengenai kinerja kepemimpinan
sekolah.; Ho5: Tidak ada pengaruh langsung faktor-faktor individual responden terhadap
persepsi tentang orientasi kepemimpinan sekolah; Ho6: Tidak ada perbedaan persepsi
antara responden wanita dan pria tentang kinerja kepemimpinan sekolah. Keenam
hipotesis ini diuji yang hasilnya dijadikan pedoman pengembangan produk measurement
model of school organizational culture and leadership performance. Target produk
akhir adalah: (1) model teoritik / desain instrumen; (2) software instrumen pengukuran
budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah berbasis website; (3) manual
pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan sekolah; (4) artrikel-artikel hasil
penelitian; dan (5) buku referensi.

C. Partisipan Penelitian
Subjek penelitian pengembangan ini adalah para guru Sekolah Dasar (Negeri

dan Swasta) di Kota Malang. Para partisipan ini dipilih dengan pertimbangan dapat
menjadi sumber utama untuk memberikan informasi obyektif, relevan, dan sesuai
konteks mengenai budaya organisasi yang dialami di sekolah mereka (Bush &
Middlewood, 2005). Populasi guru sejumlah 3816 orang, terdiri dari 1049 pria dan
2767 wanita (Periksa Tabel 6.2). Populasi tersebut berasal dari 2638 orang guru dari
SDN dan 1178 orang dari SDS (Swasta). Adapun jumlah total lembaga Sekolah Dasar
lembaga adalah 278, terdiri dari 195 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 83 Sekolah
Dasar Swasta sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel 6.2 (Dinas Pendidikan Kota
Malang, 2018). Sejumlah 220 orang guru telah dipilih sebagai anggota sampel atau
partisipan yang ditetapkan secara purposive, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel
6.4. Jumlah ini dinilai memadai sesuai dengan kategori Sample Size Table (Cohen,
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Manion, & Morrison, 2018, p. 207) dengan tingkat kesalahan (margin of error for
continuous data) 0.3 % serta alpha coefficient,  = 0.01.

Tabel 6.2. Populasi Guru di Kota Malang

Wilayah Guru Jumlah
Pria Wanita

Blimbing 199 589 788
Kedungkandang 221 504 725
Klojen 181 479 660
Lowokwaru 227 610 837
Sukun 221 585 838

Total 1049 2767 3816

Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/3/056104, diakses 6
September 2018

Tabel 6.3. Data Sekolah Dasar Semeseter Ganjil 2018/2019 di Kota Malang

Wilayah Negeri Swasta Jumlah

Blimbing 44 13 57
Kedungkandang 45 11 56
Klojen 19 25 44
Lowokwaru 45 16 60
Sukun 42 18 60

Total 195 83 278

Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/056100, diakses 6
September 2018
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Tabel 6.4. Rekapitulasi jumlah anggota sampel yang dipilih per kecamatan

Jumlah anggota sampel
Kecamatan guru sebagai partisipan Jumlah

Pria Wanita

Blimbing 7 23 30
Kedungkandang 14 22 36
Klojen 10 26 36
Lowokwaru 15 29 44
Sukun 25 49 74

Total 71 149 220

D. Instrumentasi
Pengembangan konsep dan komponen instrumen yang digunakan dalam

content software pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan sekolah
didasari oleh model teoretik sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini. Atas
dasar itu, secara teknis penjaringan data dilaksanakan dengan menyiapkan seperangkat
kuesioner berisi 115 item yang divalidasi berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil
penelitian sebelumnya. Item-item tersebut terdiri dari 40 item untuk mengukur budaya
organisasi, 40 item dikembangkan untuk mengukur kinerja kepemimpinan sekolah, 15
item situasi organisasi, dan 20 item tentang pengukuran orientasi kepemimpinan.

Kuesioner menggunakan skala Likert five-point Likert scale, dengan variasi
pilihan jawaban: SS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju)
(KS), S (Setuju), SS (Sangat Setuju); dan variasi lain: Tidak Pernah, Jarang, Kadang-
Kadang, Sering, Selalu. Para responden diminta memberikan tanggapan terhadap isu
yang ditanyakan dengan memilih salah satu alternatif.

Item-item instrumenyang digunakan dalam proses uji coba model software
dan implementasi pengukuran perilaku subyek penelitian di dalam konteks penelitian
dikembangkan atas dasar konstruk-konstrukdalam lingkup faktor organisasional,
individual, budaya organisasi, dan efektivitas perilaku kepemimpinan di sekolah. Rincian
item lengkap per dimensi pengukuran dipresentasikan dalam Tabel 6.5.
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Tabel 6.5. Deskripsi Item-Item Budaya Organisasi:

Kode item Nama Tipe Budaya Organisasi

1-9 Birokratis atau Hirarkhis
10-16 Supportif
17-21 Pasar
22- 29 Klan
30-34 Adhokrasi
35-40 Inovatif

Tabel 6.6. Item-item kinerja kepemimpinan, kondisi organisasi, dan orientasi
kepemimpinan

Kode item Deskripsi Item/Indikator

Kinerja kepemimpinan sekolah
1-5 Pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi

6-14 Pelaksanaan fungsi kepemimpinan (leading)
15-21 Pelaksanaan fungsi manajemen (managerial)
22-27 Pengelolaan sumber daya
28-33 Pengembangan profesi anggota/staf
34-40 Pengembangan iklim organisasi

Kondisi organisasi
41-45 Kondisi organisasional/struktur pekerja
46-50 Kondisi pemimpin (kekuatan yang dimiliki pemimpin)
51-55 Kondisi hubungan kemanusiaan

Orientasi kepemimpinan
56-65 Kepemimpinan berorientasi pada tugas
66-75 Kepemimpinan berorientasi pada kepentingan Manusia/

anggota organisasi

Item-item untuk mengakses informasi tentang faktor organisasional dan
individual dikelompokkan dalam Tabel 6.7
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Tabel 6.7. Faktor-faktor organisasional dan individual

Organisasi Individual

Usia lembaga Gender

Status lembaga (Negeri/swasta) Usia

Status akreditasi sekolah/perijinan Golongan/pangkat

Jumlah guru/staf Status perkawinan

Jumlah siswa Pendidikan

Peringkat sekolah (jika ada) Status ketenagaan (PNS/Non PNS)

Lokasi sekolah Pengalaman/masa kerja

Instrumen telah diujicoba secara terbatas kepada 29 partisipan. Tahap ini
dimaksudkan untuk menentukan sejauhmana pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab
secara tepat dan proporsional. Masukan-masukan dari para responden uji coba itu
telah dijadikan hahan koreksi penyempurnaan item-item instrument. Selanjutnya hasil
perbaikan item model pengukuran telah dikonsultasikan dan divalidasi oleh validator
ahli untuk menilai validitas isi (content valididy) sejauhmana kualitas, kesesuaian makna/
konsep setiap item dengan tujuan dan desain penelitian. Langkah tersebut sesuai dengan
prosedur validasi sebagaimana disarankan oleh Creswell (2005, 2014). Konstruk final
instrumen penelitian ini dapat diperiksa dalam lampiran.

Item-item dalam komponen organisasional dan individual tidak memerlukan
proses validasi sebagaimana item-item lainnya. Hal ini disebabkan kesemua unsur yang
terkandung dalam kedua komponen ini merupakan variabel-variabel yang sudah memiliki
karekteristik baku (fixed). Seperti halnya variabel gender, usia, pendidikan, status
sekolah (Negeri/Swasta), dan sejenisnya – semua adalah contoh variabel-variabel yang
mengandung fixed categories dan inmdikator-indikator statik (tetap). Sehingga
kesemua item tentang faktor organisasional dan individual itu tidak memerlukan uji
reliabilitas maupun validitas.
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E. Teknik Analisis Data
Pertama analisis deskriptip dilaksanakan untuk mendeskripsikan

kecenderungan data (Gray, 2009) menggunakan nilai statistik mean, variant, dan
standard deviation dengan bantuan program SPSS. Kedua, melaksanakan kalkulasi
nilai konsistensi item secara internal dengan menggunakan teknik Cronbach alpha.
Prosedur ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh item-item itu dapat dipercaya
secara internal (internal reliability) sebagai alat ukur instrumen untuk pengumpulan
data (Cohen et al., 2018). Langkah ini diselesaikan dengan bantuan program SPSS
yang secara otomatis menghitung nilai reliabilitas separoh kelompok item (split-half
reliability) berdasasarkan formula:

nrii
alpha = _____________

1 + ( n - 1 )rii

Di mana n = jumlah item dalam instrumen dan rii rerata nilai korelasi antar
item (Cohen et al., 2018, p. 774). Hasil komputasi dengan rumus ini selanjutnya
dikonfirmasi kepada patokan rengangan kofisien sebagaimana dipresentasikan pada
Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Rentangan Alpha coefficient untuk interpretasi reliabilitas item

Alpha coeffecient Interpretasi

> 0.90 Nilai reliabilitas yang diperoleh sangat tinggi

0.80-0.90 Nilai reabilitas tinggi

0.70-0.79 Nilai reabilitas memadai

0.60-0.69 Mencapai nilai reabilitas minimal

< 0.60 Nilai reabilitas rendah atau tidak dapat diterima

Sumber: Cohen et al., 2018: 774.
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Penelitian ini mengembangkan model pengukuran yang telah diuji tingkat
validitasnya dari segi content dan construct validity. Untuk membuktikan bahwa
insturmen telah memenuhi kriteria validitas dari segi isi (content), maka pada langkah
ketiga, peneliti mengkonsultasikan segenap variabel dan item kepada tujuan atau
proposal penelitian yang telah dirumuskan. Secara teknis tim peneliti mengecek
karakteristik item dan variabel dalam kaitannya atau keseuaiannya dengan maksud
penelitian (Cohen et al., 2018).

Sedangkan segi construct validity, tim peneliti melaksanakan uji validitas
dengan menerapkan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM), yang secara
teknis menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA). Ada dua komponen
pekerjaan yang diolah dan dihasilkan prosedur SEM ini, pertama model pengukuran
yang menghubungkan seperangkat variabel observasi (indikator) laten kepada sejumlah
kecil perangkat variabel laten. Komponen kedua model struktural yang menghubungkan
variabel laten dengan rangkaian hubugan-hubungan recursive dan non-recursive. Teknik
utama yang diperlukan dalam menyelesaikan kedua komponen ini adalah CFA.

SEM consists of two components: a measurement model linking a set of
observed variables to a usually smaller set of latent variables and a
structural model linking the latent variables through a series of recursive
and non-recursive relationships. CFA corresponds to the measurement
model of SEM (Albright & Park, 2009, p. 3).

Validasi skala pengukuran dalam penelitian ini menerapkan teknik
Confirmatory Factor Analysis untuk mengidentifikasi apakah item-item yang
tergabung dalam masing-masing faktor benar-benar berkontribusi dalam menjelaskan
faktor yang mewakili mereka. “CFA allows researchers to test hypotheses about a
particular factor structure (e.g., factor loading between the first factor and first observed
variable is zero)” (Albright & Park, 2009, p. 3). Pemenuhan kriteria ini dapat dicek
atau dikonfirmasi berdasarkan nilai-nilai loading () setiap item dalam skala atau sub
sakala pengukuran yang telah dikembangkan. Nilai loading ini menjelaskan hubungan
setiap item atau variabel observasi (x) dengan variabel laten (). Di samping itu, dihitung
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jumlah total nilai varian () yang disumbang oleh variabel obervasi terhadap variabel
laten (Hair et al., 2010). Semakin besar nilai loading yang diperoleh, maka semakin
penting pula nilai-nilai loading itu dalam menjelaskan matrik faktor yang dicapai Nilai
varian diperoleh berdasarkan nilai kuadrat dari kofiosien korelasi (r2). Klasifikasi
penilaian loading ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.9. Klasifikasi loading

Rentangan loading Kategori

+0.30 - +0.40 Memenuhi standart minimal loading item untuk

interpretasi struktur

+0.50 - +>0.50 Loading secara prak tis dinilai signifikan

<0.50 Model struktur dinilai baik (well defined structure)

Penyelesaian validasi prosedur SEM ini dilaksanakan melalui beberapa
langkah. Pertama-tama peneliti mengelompokkan item-item ke dalam masing-masing
skala dan sub-skala pengukuran atau dalam tahap ini bisa disebut konstruk atau faktor
yang telah dikembangkan untuk model pengukuran penelitian ini. Sejumlah 40 item
budaya organisasi itu dikelompokkan ke dalam enam dimensi dan membentuk enam
sub-skala pengukuran meliputi: (1) budaya birokratik, (2) suportif, (3) pasar, (4) klan,
(5) adhokrasi, dan (6) inovatif. Penamaan tipe-tipe budaya ini sejalan dengan beberapa
sumber literatur maupun hasil riset terdahulu (Cameron & Quinn, 2006; Ferreira &
Hill, 2008; Lok & Crawford, 2004). Selanjutnya terdapat 40 item untuk mengukur
kinerja kepemimpinan yang dikelompokkan ke dalam dimensi-dimensi: (1) visi misi,
(2) leading, (3) manajemen, (4) pengelolaan sumber daya pembelajaran, (5) pembinaan
profesional, dan (6) pengembangan iklim organisasi. Disusul dengan skala pengukuran
variabel situasi organisasi yang seluruhnya terdiri dari 15 item yang dikelompokkan
masing-masing kedalam tigda dimensi meliputi: (1) situasi organisasi, (2) kondisi
pimpinan, dan (3) keadaan hubungan kemanusiaan. Yang terakhir adalah untuk
pengukuran orientasi kepemimpinan, terdiri dari 20 item. Item-item pengukuran orientasi
kepemimpinan ini dikelompokkan ke dalam dua dimensi, yakni: kepemimpinan yang
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beorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi kepada manusia. Dengan
menggunakan model hirarkhi kesemua variabel laten diperlakukan sebagai faktor-faktor
urutan pertama yakni berada dalam jenjang atau lapisan pertama (first layer) dan
berhubugan dengan faktor-faktor yang berada pada urutan kedua (second layer) di
dalam model. Hasil rumusan akhir pengembangan model pengukuran tersebut
dipresentasikan dan dijelaskan dalam bagian pembahasan hasil penelitian ini.

Setelah diketahui sejauhmana item-item itu secara tepat mengukur apa yang
diwakili oleh konstruk dalam model instrumen (Luo et al., 2009; Wu & Adams, 2007).
Langkah selanjutnya Path Analysis dilaksanakan untuk mengetahui hubungan antar
variabel laten melalui prosedur Structural Equation Modelling (Hair et al., 2010)
yang dibantu oleh program AMOS (Arbuckle, 2009). Meskipun demikian, sebelum
tahap analisis jalur (path analysis), peneliti juga mengecek ada tidaknya multikolineariti
hubungan antar variabel laten. Tim peneliti memastikan bahwa variabel-variabel tersebut
tidak bermasalah dengan multikolineariti, atau adanya hubungan antar variabel bebas
itu sendiri. Sebab kalau isu ini muncul, maka respon terhadap viariabel-variabel bebas
yang diteliti ini tidak dapat diandalkan, yang berakibat model tidak dapat memprediksi
keadaan sebenarnya (Hair et al., 2010). Untuk keperluan demikian, maka nilai VIF
(variance inflation factor) dihitung menggunakan bantuan software SPSS.

Untuk mengetahui kualitas struktur model, hasil uji validasi didasarkan kepada
standar model fit. Prosedur ini diselesaikan dengan mempertimbangkan dasar teori
yang melatarbelakangi pengembangan variabel-variabel penelitian dan memeriksa
sejumlah indikator (fit indices). Indikator-indikator ini meliputi DF (nilai chi-square
dibagi nilai DF, degrees of freedom); GFI (goodness-of-fit-index), TLI (Tucker-
Lewis Index), CFI (comparative fit index), dan RMSEA (root mean square error
of approximation). Model yang memperoleh RMSEA mendekati angka “0” (zero)
menunjukkan bahwa model tersebut memenuhi kriteria good fit atau sesuai dengan
data. Dengan kata lain tingkat kesalahan model yang diusulkan relatif sangat kecil (a
reasonable error in approximation). Sebaliknya, jika > 0.1 berarti tidak dapat diterima
sebagai model yang memiliki kecocokkan dengan data. Nilai / DF (ratio of chi-square)
yang kurang dari 5 (< 5) menunjukkan model didukung oleh data atau mencapai standar
good fit. Indikator yang dicapai demikian dapat mendemonstrasikan kesamaan model
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yang diusulkan dengan data sampel (Arbuckle, 2009). Di samping itu, terdapat kriteria
lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, meliputi nilai-nilai good fit (GFI, TLI,
CFI) dipergunakan untuk menginterpretasikan apakah model yang diusulkan bisa
diterima sesuai data yang diobservasi. Nilai yang lebih besar atau mendekati 0.90
dapat dikategorikan sebagai model yang memenuhi standar good fit (Arbuckle, 2009).

F. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian
Berdasarkan kajian teoretik dan penelitian-penelitian terdahulu, desain produk

sofware instrumen pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan dibuat dengan
tahap-tahap meliputi: (1) pembuatan desain produk program pengukuran budaya
organisasi dan kinerja kepemimpinan di Sekolah Dasar; (2) pembuatan program
software Pengukuran Budaya Organisasi dan Kinerja Kepemimpinan (PBOK2); (3)
pelaksanaan penenilitian berupa pengukuran budaya organisasi dan kinerja
kepemimpinan di Sekolah Dasar; (4) analisis / evaluasi hasil pengukuran; (5)
penyempurnaan produk program berdasarkan masukan dari hasil pengukuran di
lapangan; (6) pembuatan manual software; (7) pelatihan-pelatihan penggunaan software
bagi guru dan kepala sekolah di SD; dan (8) peluncuran produk akhir software instrumen
pengukuran budaya organisasi sekolah yang dapat diakses melalui website. Tahap-
tahap kegiatan penelitian disajikan pada diagram fishbone sebagai berikut.

Metodologi Penelitian     101



Gambar 6.1. Tahap-tahap penelitian

G. Spesifikasi Produk Penelitian Pengembangan
Penelitian ini didesain untuk menghasilkan produk penelitian berupa software

pe gukuran budaya organisasi dan kepemimpinan berbasis website dikembangkan
berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik budaya organisasi dan hubungannya
dengan kepemimpinan. Secara sederhana sistem kerjanya diilustrasikan dalam Gambar
6.2.

Gambar 6.2. Model teoritik sistem deteksi budaya organisasi dan kinerja
kepemimpinan SD
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BAB 7
HASIL PENELITIAN:

MODEL PENGUKURAN BUDAYA ORGANISASI
DAN KINERJA KEPEMIMPINAN SEKOLAH

A. Luaran yang Dicapai
Sesuai dengan rancangan yang dikembangkan, beberapa hasil yang telah

dicapai oleh penelitian pengembangan ini, selain buku referensi ini telah menghasilkan
beberapa produk meliputi (1) theoretical model pengembangan instrumen pengukuran
budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan sekolah; (2)
software pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan berbasis website.

1. Theoretical Model Pengembangan Instrumen
Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dirancang menggunakan pendekatan

penelitian pengembangan. Secara operasional dapat diartikan sebagai proses penelitian
yang secara sistematis melibatkan kajian teoritik dan empirik untuk menghasilkan
produk-produk yang bersifat tangible misalnya peralatan teknologi yang dapat
dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen di dalam
organisasi. Produk pengembangan lain yang dihasilkan adalah intangible products
seperti desain, program, dan strategi yang dapat diterapkan untuk perbaikan proses
manajemen dan kepemimpinan organisasi. Kelley, Lesh, dan Baek (in Kelly et al.,
2008) menjelaskannya dengan istilah lain yaitu design study, yakni suatu proses
penelitian di mana kegiatan perancangan dan studi dilakukan bersamaan dan secara
multidimensional.

Di beberapa literatur lainnya seperti Richey, Klein dan Nelson (2004)
menghubungkannya dengan dengan praktek pengembangan pembelajaran dan
mendefinisikannya sebagai studi yang melibatkan proses pembentukan pengetahuan
dengan tujuan utama meningkatkan proses perencanaan kurikulum, pengembangan
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pembelajaran, dan evaluasi. Penelitian pengembangan tersebut bisa didasarkan pada
suatu situasi pemecahan masalah secara spesifik, maupun berdasarkan prosedur-
prosedur umum pengumpulan data (inquiry). Secara sistematis proses penelitian
pengembangan melibatkan beberapa tahap kegiatan: (1) merancang dan
mendeskripsikan model penelitian pengembangan, (2) mengumpulkan data melalui
berbagai teknik seperti survey, observasi, wawancara, experimen, studi kasus, (3)
menganalisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan (4) menarik kesimpulan-
kesimpulan secara kontekstual.

Berdasarkan konsep penelitian pengembangan di atas, penelitian ini telah
dilaksanakan dengan mengembangkan model teoritik penelitian (research theoretical
model) berdasarkan kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana
dijelaskan sebelumnya. Secara visual model teoritik yang telah berhasil dirumuskan
digambarkan sebagai berikut (Gambar 7.1).

Gambar 7.1. Model Teoritik Hubungan antara Budaya Organisasi, Faktor
Individual, Organisasional, dan Kinerja Kepemimpinan.
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Budaya organisasi diprediksi memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas
kepemimpinan sekolah (Bush & Middlewood, 2005). Meskipun demikian, sejuhmana
hubungan antar variabel atau intensitas pengaruh tersebut, ditentukan oleh faktor individual
dan organisasional (Yukl, 2002). Gambar 7.2 mengilustrasikan bagaimana hubungan
antar variabel yang telah diteliti. Model teoritik penelitian ini dikembangkan agar dapat
dipergunakan sebagai pedoman atau guideline untuk meneliti dan mendeskripsikan
hubungan yang kompleks antar variabel (Cramer, 2003; Hair et al., 2010). Sekaligus
dimaksudkan untuk menutup kesenjangan selama ini dalam memperoleh informasi
bagaimana proses kepemimpinan sekolah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai
dengan tuntutan kontekstual.

Gambar 7.2. Hubungan faktor organisasional, individual, dan budaya
organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja kepemimpinan
sekolah

Hasil Penelitian: Model Pengukuran Budaya Organisasi dan Kinerja Kepemimpnan Sekolah     105



2. Software Pengukuran Budaya Organisasi dan Kepemimpinan
Berbasis Website

Berdasarkan model teoritik tersebut, maka penelitian ini telah berhasil
memproduksi software berbasis website pengukuran budaya organisasi dan kinerja
kepemimpinan di sekolah. Terdapat dua target produk yang telah dihasilkan yaitu secara
tangible berupa software program model pengukuran yang dilengkapi dengan manual
penggunaan sistem atau program, dan secara ingtangible, berupa rekomendasi-
rekomendasi orientasi kepemimpinan, strategi dan prosedur peningkatan efektivitas
kepemimpinan dengan mempertimbangkan aspek-aspek situasional, khususnya budaya
organisasi di lingkungan sekolah. Produk tersebut telah memperoleh pengakuan berupa
Hak Cipta, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, dengan
Nomor Pencatatan: 000120571, Nomor dan tanggal permohonan: EC00201849044
tangggal 11 Oktober 2018.

Otomasi proses pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan
didesain dengan pemograman yang diilustrasikan dalam sebuah flow chart berikut.

Gambar 7.3. Desain pemograman instrumen pengukuran budaya organisasi/
kepemimpinan
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Program tersebut dapat diakses melalui website dengan profil sebai berikut:

Tampilan I START:
Ucapan selamat datang berisi maksud, tujuan, dan petunjuk penggunaan program.

Tampilan II : Deskripsi tipe-tipe budaya organisasi sekolah.
Tampilan III : Diagnosis persepsi tentang budaya organisasi. Terdapat enam tipe

budaya organisasi (BO1-BO6) yang kemungkinan dialami oleh
individu di tempat kerja/sekolah.

Tampilan IV : Hasil scoring atau jumlah (SUM) yang dicapai oleh masing-masing
tipe budaya organisasi.

Tampilan V : Tipe budaya organisasi yang dominan.
Tampilan VI : Pengukuran efektivitas proses kepemimpinan di sekolah.
Tampilan VII : Rekomendasi penyesuaian jika tingkat efektivitas kepemimpinan

belum tercapai.
Tampilan VIII : Kepemimpinan sekolah berhasil jika proses kepemimpinan berjalan

efektif.
Tampilan IX : Rekomendasi orientasi atau pendekatan kepemimpinan/budaya

organisasi secara situasional.
Tampilan X : Selesai (End).

B. Fungsi dan Hubungan antar Item Model Pengukuran
Proses otomasi software tersebut dihasilkan oleh fungsi hubungan antar item

budaya organisasi, kinerja kepemimpinan, dan orientasi kepemimpinan. Item-item
dikelompokkan sesuai dengan faktor-faktor yang telah dikembangkan sebagai skala
dan sub skala pengukuran budaya, kinerja kepempinan, dan orientasi kepemimpinan
sebagaimana dipresentasikan pada Gambar 7.4. dan Tabel 7.1.
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Tabel 7.1. Pengelompokkan item

ORGANIZATIONALCULTURE
Description of Trend

1 - 9 Bureaucratic 22 - 29 Clan
Too bureaucratic Most strongly clan chracterized
More bureaucratic More clan chracterized
Quite bureaucratic Quite clan chracterized
Somewhat bureaucratic Somewhat clan chracterized
Not bureaucratic Not clan chracterized

10 - 16 Supportive 30 - 34 Adhocracy
Too supportive Most strongly adhocracy characterized
More supportive More adhocracy characterized
Quite supportive Quite adhocracy characterized
Somewhat supportive Somewthat adhocracy characterized
Not supportive Not adhocracy characterized

17 - 21 Market 35 - 40 Innovative
Most strongly market orientad Very innovative
More market orientad More innovative
Quite market orientad Quite innovative
Somewhat strongly market orientad Somewhat innovative
Not market orientad Not innovative

LEADERSHIP
Description of Leadership Performance

1-5 Development of vision, mission, 34-40 Development of organizational
and goals of organization climate
Mostly effective carried out Mostly effective carried out
More effective More effective
Quite effective Quite effective
Somewhat effective Somewhat effective
Not effective (fail) Not effective (fail)
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LEADERSHIP
Description of Leadership Performance

41-45 Condition of organizational
6-14 Leading structure and tasks
Mostly effective carried out Very clear
More effective More clearly
Quite effective Quite clearly
Somewhat effective Somewhat clearly
Not effective (fail) Not very clear

46-50 Condition of leader position
15 – 21 Managerial power
Mostly effective carried out Very high
More effective High
Quite effective Quite high
Somewhat effective Low
Not effective (fail) Very low

22-27 Resource management 51-55 Condition of human relation
Mostly effective carried out Very high
More effective High
Quite effective Quite high
Somewhat effective Low
Not effective (fail) Very low

28-33 Professional development
for the staff 56-65 Task orientation leadership
Mostly effective carried out Very strong
More effective Stronger
Quite effective Quite strong
Somewhat effective Somewhat strong
Not effective (fail) Not very strong

66-75 People oriented leadership
Very strong
Stronger
Quite strong
Somewhat strong
Not very strong
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Isi dan fitur lengkap software hasil penelitian ini dijelaskan secara detail dalam
buku manual terlampir. Sedangkan wujud akhir produk dapat diakses secara online
dan dimanfaatkan melalui URL: https://www.leadershipculture.hol.es/index.php.
Pedoman penggunaan software ini dapat dipelajari pada Buku Manual tersebut, yang
disajikan pada bagian akhir buku referensi ini.
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BAB 8
HASIL VALIDASI MODEL PENGUKURAN

BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA KEPEMIMPINAN
SEKOLAH

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model
pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah. Theoritical model
instrumen dikembangkan, dan program aplikasi pengukuran dalam bentuk software
telah berhasil dibuat dalam rangka membantu para user dalam memahami, mendiagnosis,
dan mengukur ekektivitas kepemimpinan di dalam lingkungan organisasi sekolah.
Pencapaian tujuan penelitian tersebut membutuhkan data tentang persepsi para
responden mengenai perilaku budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah
tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu para partisipan diperkenalkan tentang konsep
budaya dan kinerja kepemimpinan sekolah, serta telah dilatih bagaimana mendiagnoisis
perilaku tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau statemen yang
disiapkan dalam format instrumen. Hasil respon para peserta ini selanjutnya dijadikan
bahan analisis variabel-variabel yang diteliti, dan dimanfaatkan sebagai masukan
pengembangan instrumen dan software.

Untuk memudahkan proses analisis hasil pengukuran itu, presentasi data
penelitian pengembangan ini dibagi ke dalam kelompok, yakni (1) presentasi data
deskriptip partisipan dan sekolah sasaran penelitian ; (2) hasil uji normalitas; (3) reliabilitas
instrumen, (4) hasil uji validitas pengembangan model pengukuran (measurement
model); dan (5) hasil path anlaysis tentang hubungan antar variabel dan pengaruh
faktor-faktor situasional dan budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan di
sekolah.

A. Diskripsi data Riil Jumlah Partisipan dan Prosentase
Kumulatif

Penelitian ini telah berhasi menjaring responden. Dari 220 orang yang dipilih
diundang untuk berpartisipasi mengikuti program pengembangan software dan
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pengukuran ini, 204 orang yang telah mengikuti program ini dan mengisi instrumen
yang telah disebarkan seperti terdaftar dalam Tabel 8.1. Dengan kata lain rate of
return mencapai 92.72 %.

Tabel 8.1. Jumlah partisipan yang telah berpartisipasi

No Nama sekolah Frequency Percent Cumulative

1 SDN Buring 28 13.7 13.7
2 SDN Tlogowaru 1 12 5.9 19.6
3 SDN Percobaan 2 9 4.4 24.0
4 SD Nasional My Little Island 5 2.5 26.5
5 SDN Pisang Candi 4 4 2.0 28.4
6 SD Bhakti Luhur 5 2.5 30.9
7 SDN Pisang Candi 3 5 2.5 33.3
8 SDN Pisang Candi 1 5 2.5 35.8
9 SDN Pisang Candi 2 5 2.5 38.2
10 SD Advent 4 2.0 40.2
11 SD Santa Maria 3 4 2.0 42.2
12 SDN Bumiayu 3 14 6.9 49.0
13 SDN Bumiayu 2 14 6.9 55.9
14 SDN Bunulrejo 1 14 6.9 62.7
15 SDN Bunulrejo 4 4 2.0 64.7
16 SDN Bunulrejo 6 4 2.0 66.7
17 SDN Bunulrejo 3 4 2.0 68.6
18 SDN Bunulrejo 2 2 1.0 69.6
19 SDN Bunulrejo 5 2 1.0 70.6
20 SDN Bareng 4 6 2.9 73.5
21 SDN Bareng 5 5 2.5 76.0
22 SDN Bareng 2 5 2.5 78.4
23 SDN Bareng 1 6 2.9 81.4
24 SDN Bareng 3 4 2.0 83.3
25 SDN Gading Kasri 3 1.5 84.8
26 SDN Lowokwaru 3 7 3.4 88.2
27 SDN Lowokwaru 2 7 3.4 91.7
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No Nama sekolah Frequency Percent Cumulative

28 SDN Lowokwaru 4 6 2.9 94.6
29 SDN Lowokwaru 1 7 3.4 98.0
30 SDI Moh.Hatta 4 2.0 100.0

Total 204 100.0

B. Data Deskriptip Sekolah Dasar
Berdasarkan data yang masuk telah diperoleh informasi tentang status, jumlah

siswa, dan jumlah guru SD per kecamatan seperti dalam Tabel 8.2. Unsur-unsur data
organisasional ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengolahan
data untuk menghasilkan model pengukuran yang relevan dengan kondisi riil di lapangan.

Tabel 8.2. Deskripsi Aspek-Aspek Organisasional Sekolah Dasar

N o Nama Sekolah Kecamatan Status
Jumlah Jumlah Jumlah
Siswa Guru Responden %

1 SDN Buring Kedungkandang Negeri 530 2 8 2 8 13.7
2 SDN Tlogowaru 1 Kedungkandang Negeri 203 1 2 1 2 5.9
3 SDN Percobaan 2 Sukun Negeri 692 3 1 9 4.4
4 SD Nasional Sukun Swasta 193 1 8 5 2.5

My Little Island
5 SDN Pisang Candi 4 Sukun Negeri 118 6 4 2.0
6 SD Bhakti Luhur Sukun Swasta 7 2 5 5 2.5
7 SDN Pisang Candi 3 Sukun Negeri 103 9 5 2.5
8 SDN Pisang Candi 1 Sukun Negeri 229 1 1 5 2.5
9 SDN Pisang Candi 2 Sukun Negeri 217 9 5 2.5
1 0 SD Advent Sukun Swasta 182 9 4 2.0
1 1 SD Santa Maria 3 Sukun Swasta 210 9 4 2.0

1 2 SDN Bumiayu 3 Kedungkandang Negeri 333 1 4 1 4 6.9

1 3 SDN Bumiayu 2 Kedungkandang Negeri 282 1 4 1 4 6.9

1 4 SDN Bunulrejo 1 Blimbing Negeri 494 2 2 1 4 6.9
1 5 SDN Bunulrejo 4 Blimbing Negeri 324 1 2 4 2.0
1 6 SDN Bunulrejo 6 Blimbing Negeri 246 1 1 4 2.0
1 7 SDN Bunulrejo 3 Blimbing Negeri 251 1 5 4 2.0
1 8 SDN Bunulrejo 2 Blimbing Negeri 593 3 0 2 1.0
1 9 SDN Bunulrejo 5 Blimbing Negeri 168 1 0 2 1.0
2 0 SDN Bareng 4 Klojen Negeri 126 8 6 2.9
2 1 SDN Bareng 5 Klojen Negeri 9 2 8 5 2.5
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N o Nama Sekolah Kecamatan Status
Jumlah Jumlah Jumlah
Siswa Guru Responden %

2 2 SDN Bareng 2 Klojen Negeri 431 2 1 5 2.5
2 3 SDN Bareng 1 Klojen Negeri 329 1 5 6 2.9
2 4 SDN Bareng 3 Klojen Negeri 503 2 5 4 1.5
2 5 SDN Gading Kasri Klojen Negeri 174 9 3 1.5
2 6 SDN Lowokwaru 3 Lowokwaru Negeri 609 3 0 7 3.4
2 7 SDN Lowokwaru 2 Lowokwaru Negeri 611 2 6 7 3.4
2 8 SDN Lowokwaru 4 Lowokwaru Negeri 327 1 5 6 2.9
2 9 SDN Lowokwaru 1 Lowokwaru Negeri 260 1 6 7 3.4
3 0 SDI Moh.Hatta Lowokwaru Swasta 424 2 6 4 2.5

204 100%

Adapun data tahun berdiri sekolah dan data jumlah dan gender presponden
guru per wilayah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 8.3. dan Tabel 8.4. Data tersebut
digunakan sebagai bahan pertimbangan aspek situasional dalam pengembangan model
pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah.

Tabel 8.3. Data tahun pendirian sekolah

No Nama sekolah Tahun berdiri

1 SDN Buring 1946
2 SDN Tlogowaru 1 1970
3 SDN Percobaan 2 2004
4 SD Nasional My Little Island 2006
5 SDN Pisang Candi 4 1983
6 SD Bhakti Luhur 1982
7 SDN Pisang Candi 3 1981
8 SDN Pisang Candi 1 1961
9 SDN Pisang Candi 2 2002
10 SD Advent 1963
11 SD Santa Maria 3 1987
12 SDN Bumiayu 3 1982
13 SDN Bumiayu 2 1977
14 SDN Bunulrejo 1 1932
15 SDN Bunulrejo 4 1975
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No Nama sekolah Tahun berdiri

16 SDN Bunulrejo 6 1983
17 SDN Bunulrejo 3 1974
18 SDN Bunulrejo 2 1942
19 SDN Bunulrejo 5 1982
20 SDN Bareng 4 1977
21 SDN Bareng 5 1980
22 SDN Bareng 2 1910
23 SDN Bareng 1 1958
24 SDN Bareng 3 2002
25 SDN Gading Kasri 1983
26 SDN Lowokwaru 3 1910
27 SDN Lowokwaru 2 1945
28 SDN Lowokwaru 4 1963
29 SDN Lowokwaru 1 1928
30 SDI Moh.Hatta 2004

Tabel 8.4. Rekapitulasi jumlah responden per kecamatan

Kecamatan Jumlah responden guru Total
Pria Wanita

Klojen 6 23 29
Lowokwaru 9 22 31
Blimbing 4 26 30
Sukun 17 29 46
Kedung Kandang 19 49 68

Total 55 149 204

C. Data detail Demografik Responden
Berdasarkan ukuran sampel yang telah dijelaskan dalam bagian metode

penelitian, hasil analisis diskriptip individu anggota sampel (meliputi gender, usia, status
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pernikahan, status ketenagaaan, dan pengalaman kerja) dipresentasikan berturut-turut
dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 8.5. Gender responden

Gender Frequency Percent Cumulative Percent

Wanita 55 27.0 27.0
Pria 149 73.0 100.0

Total 204 100.0

Tabel 8.6. Usia responden

Kelompok usia Frequency Percent Cumulative Percent

20-29 46 22.5 22.5
30-39 56 27.5 50.0
40-49 35 17.2 67.2
50-59 67 32.8 100.0

Total 204 100.0

Tabel 8.7. Status pernikahan

Status pernikahan Frequency Percent Cumulative Percent

Not married 35 17.2 17.2
Valid Married 169 82.8 100.0

Total 204 100.0

Tabel 8.8. Status ketenagaan

Status ketenegaan Frequency Percent Cumulative Percent

Tenaga tidak tetap 65 31.9 31.9
Tenaga tetap 18 8.8 40.7
Negeri 121 59.3 100.0

Total 204 100.0
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Tabel 8.9. Jenjang kepangkatan

Jenjang kepangkatan Frequency Percent Cumulative Percent

Tidak memiliki kepangkatan 74 36.3 36.3
Level 2 10 4.9 41.2
Level 3 83 40.7 81.9
Level 4 37 18.1 100.0

Total 204 100.0

Tabel 8.10. Pendidikan

Tingkat pendidikan Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

SMTA/High School 5 2.5 2.5 2.5
Diploma 7 3.4 3.4 5.9
Undergraduate/S1 174 85.3 85.3 91.2
Magister18 8.8 8.8 100.0

Total 204 100.0 100.0

Tabel 8.11. Pengalaman kerja

Kelompok Frequency Percent Cumulative
pengalaman kerja Percent

0-1/2 8 3.9 3.9
1/2-1 11 5.4 9.3
1-2 14 6.9 16.2
2-3 11 5.4 21.6
3-5 21 10.3 31.9

5-10 30 14.7 46.6
> 10 tahun 109 53.4 100.0

Total 204 100.0
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Data dalam Tabel 8.5. dan Tabel 8.6. menunjukkan kelompok partisipan
wanita mencapai 73%, sementara pria hanya 27%. Dari segi usia, terdapat 32 %
responden berusia antara 50-49 tahun, disusul kelompok 30-39 tahun, 27.5%, dan
kelompok termuda adalah 22.5 % berusia antara 20-29 tahun. Dilihat dari status menikah,
Tabel 8.7. menunjukkan bahwa berstatus menuikah mencapai 82 %, dan hanya 17.2
% yang belum menikah. Pada Tabel 8.8. mmperlihatkan bahwa status ketenagaan
guru yang terbesar adalah sebagai Guru Negeri, yakni 59.3 %, dan yang paling kecil
jumlahnya adalah Guru Tetap, 8.8. %, sedangkan guru honorer atau Tidak Tetap sebesar
31.9 %.

Dari segi kepangkatan (Tabel 8.9.), rata-rata guru telah memiliki kepangkatan
pada level/ Golongan III, atau sebesar 40.7 %. Sedangkan yang tidak memiliki
kepangkatan 36.3%. Tingkat pendidikan tertinggi partisipan dalam Tabel 6.10
menunjukkan 85.3 % lulusan S1, atau terbesar dibandingkan level pendidkan lainnya.
Sementara rata-rata terdapat hanya 3.4% yang berpendidikan setingkat Diploma, dan
2.5 % berpendidikan hanya setingkat SMTA. Yang terakhir, pengalaman kerja rata-
rata responden sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.11 mencapai 53% yang memiliki
pengalaman lebih dari 10 tahun. Disusul oleh kelompok yang paling pendek atau
kelompok junior atau paling pendek pengalamannya (kurang dari 1 tahun) terdapat
3.9 %. 133

Hasil analisis data tabulasi silang Tabel 8.12 dan tabel 8.13 memperlihatkan
jumlah partisipan yang berpendidikan S1 lebih banyak berasal dari Sekolah Dasar
Negeri (SDN), yakni 155 orang, disusul hanya 19 orang berasal dari Sekolah Dasar
Swasta (SDS). Yang bergelar magister ada 17 orang di SDN dan haya 1 orag di SDS.

Tabel 8.12 Perbandingan tingkat pendidikan di sekolah negeri dan swasta

Tingkat pendidkan guru Status SD Total
SDS (Swasta) SDN

SMTA/High School 1 4 5
Diploma2 5 7
Undergraduate/S1 19 155 174
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Tingkat pendidkan guru Status SD Total
SDS (Swasta) SDN

Magister1 17 18

Total 23 181 204

Sementara dilihat dari kepangkatan mereka, rata-rata guru di SDN memiliki
kepangkatan yang cukup tinggi, yakni berada pada level III. Sedangkan yang bertugas
di SD swasta yang terbanyak tidak memiliki kepangkatan.

Tabel 8.13. Perbandingan tingkat kepangkatan guru di sekolah negeri dan swasta

Kepangkatan Status SD Total
Swasta Negeri

Tanpa pagkat 14 60 74
Level 2 0 10 10
Level 3 8 75 83
Level 4 1 36 37

Total 23 181 204

D. Hasil Uji Normalitas
Hasil uji normalitas tim peneliti rumuskan berdasarkan hasil analisis data

deskriptip item yang disajikan pada Tabel 8.14. Langkah ini dikonsultasikan dengan
kriteria uji normalitas, atau nilai-nilai statistik yang didapatkan dari komputasi respon
anggota sampel terhadap item-item dan sakala atau sub skala pengukuran yang telah
dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini. Untuk menentukan sejauhmana
tingkat normalitas yang dicapai, maka tahap pertama adalah mengecek nilai skewness
dan kurtosis respon sampel terhadap masing-masing item. Kebanyakan para ahli statistik
berasumsi bahwa pengecekan normalitas distrubi data penelitian sangat penting karena
akan menentukan pilihan teknik statistic yang akan diterapkan selanjutnya. sebagai
contoh, jika data dinyatakan normal, maka keadaan demikian dapat dijadikan pedoman
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atau petunjuk akurat penggunaan statistic parametrik. Di samping itu kesimpulan yang
dihasilkan dapat dijadikan alas an kuat untuk menjeneralisasi kesimpulan yang dihasilkan
penelitian di lapangan (Cohen et al., 2018).

Kedua, sesuai dengan patokan yang digunakan dalam penelitian ini, distribusi
skor-skor sampel dinyatakan normal manakala nilai statistik kedua kriteria tersebut
mendekati “0” (zero values). Sebagai pedoman, rentangan nilai-nilai statistik yang
dapat diterima untuk skewness = < 3, sedangkan kurtosis = < 8 (Kline, 2005). Untuk
bahan bandingan, berdasarkan pedoman lainnya bahwa distribusi skewness dan kurtosis
yang dinyatakan normal manakala nilai statistik kedua kategori ini tidak melampaui
dua kali lipat jumlah nilai Standard Error skeweness dan kurtosis (Cohen et al.,
2018, p. 736).

Tabel 8.14. Hasil uji desktiptip item budaya organisasi

Scale/item
Organizati- N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
onal culture Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
items

Bureaucratic
OC1 204 1 5 789 3.87 .060 .858 -.876 .170 .835 .339
OC2 204 3 5 857 4.20 .046 .654 -.231 .170 -.710 .339
OC3 204 2 5 821 4.02 .049 .698 -.121 .170 -.661 .339
OC4 204 2 5 811 3.98 .050 .719 -.205 .170 -.400 .339
OC5 204 1 5 565 2.77 .087 1.244 -.019 .170 -1 .008 .339
OC6 204 2 5 862 4.23 .043 .618 -.312 .170 .050 .339
OC7 204 2 5 810 3.97 .048 .687 -.146 .170 -.349 .339
OC8 204 1 5 827 4.05 .054 .777 -.731 .170 .858 .339
OC9 204 1 5 727 3.56 .054 .776 -.087 .170 -.021 .339
Supportive
OC10 204 2 5 857 4.20 .054 .765 -.759 .170 .287 .339
OC11 204 1 5 722 3.54 .054 .771 -.165 .170 .358 .339
OC12 204 2 5 855 4.19 .048 .679 -.542 .170 .355 .339
OC13 204 1 5 857 4.20 .054 .778 -.875 .170 .942 .339
OC14 204 1 5 830 4.07 .059 .839 -.635 .170 .069 .339
OC15 204 1 5 828 4.06 .059 .846 -.803 .170 .738 .339
OC16 204 1 5 678 3.32 .068 .974 -.527 .170 .141 .339
Market
OC17 204 2 5 810 3.97 .050 .708 -.378 .170 .147 .339
OC18 204 1 5 711 3.49 .062 .885 -.429 .170 .059 .339
OC19 204 1 5 687 3.37 .067 .951 -.553 .170 .055 .339
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Scale/item
Organizati- N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
onal culture Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
items

OC20 204 1 5 726 3.56 .061 .872 -.633 .170 .340 .339
OC21 204 1 5 735 3.60 .063 .901 -.761 .170 .482 .339
Clan
OC22 204 1 5 830 4.07 .051 .733 -.487 .170 .499 .339
OC23 204 1 5 823 4.03 .051 .725 -.600 .170 1.001 .339
OC24 204 1 5 802 3.93 .052 .740 -.407 .170 .479 .339
OC25 204 2 5 807 3.96 .050 .711 -.435 .170 .297 .339
OC26 204 1 5 853 4.18 .050 .717 -.689 .170 1.015 .339
OC27 204 1 5 855 4.19 .054 .767 -.737 .170 .580 .339
OC28 204 1 5 860 4.22 .052 .744 -.734 .170 .699 .339
OC29 204 1 5 833 4.08 .051 .728 -.593 .170 .854 .339

Table 8.14. (Lanjutan)

Scale/item
(Org. culture N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
items) Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Stat. S.E.

Adhocracy
OC30 204 1 5 801 3.93 .052 .749 -.803 .170 1.716 .339
OC31 204 1 5 746 3.66 .061 .877 -1 .087 .170 1.673 .339
OC32 204 2 5 805 3.95 .046 .652 -.269 .170 .267 .339
OC33 204 1 5 817 4.00 .049 .698 -.796 .170 1.906 .339
OC34 204 2 5 769 3.77 .053 .756 -.278 .170 -.146 .339
Innovative
OC35 204 1 5 726 3.56 .065 .927 -.512 .170 .110 .339
OC36 204 1 5 694 3.40 .059 .839 -.368 .170 .208 .339
OC37 204 1 5 823 4.03 .049 .705 -.816 .170 1.901 .339
OC38 204 1 5 789 3.87 .049 .700 -.770 .170 2.124 .339
OC39 204 1 5 817 4.00 .050 .719 -.649 .170 1.240 .339
OC40 204 1 5 817 4.00 .0

Tabel 8.15 Hasil uji deskriptip item kinerja kepemimpinan

Scale/item
Organizati- N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
onal culture Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
items

Vision dev.
LEAD1 204 2 5 881 4.32 .048 .689 -.786 .170 .520 .339
LEAD2 204 2 5 903 4.43 .048 .680 -.964 .170 .507 .339
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Scale/item
Organizati- N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
onal culture Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
items

LEAD3 204 1 5 849 4.16 .056 .799 -1 .002 .170 1.296 .339
LEAD4 204 3 5 891 4.37 .045 .641 -.513 .170 -.655 .339
LEAD5 204 1 5 858 4.21 .048 .693 -.927 .170 2.247 .339
Leading
LEAD6 204 2 5 819 4.01 .047 .669 -.514 .170 .815 .339
LEAD7 204 2 5 843 4.13 .046 .656 -.567 .170 .971 .339
LEAD8 204 1 5 814 3.99 .052 .743 -.640 .170 .988 .339
LEAD9 204 1 5 792 3.88 .054 .766 -.726 .170 .977 .339
LEAD10 204 1 5 779 3.82 .053 .763 -.620 .170 .739 .339
LEAD11 204 1 5 816 4.00 .049 .695 -.623 .170 1.440 .339
LEAD12 204 2 5 827 4.05 .053 .751 -.582 .170 .273 .339
LEAD13 204 2 5 811 3.98 .044 .623 -.476 .170 1.137 .339
LEAD14 204 3 5 858 4.21 .040 .576 -.036 .170 -.296 .339

Tabel 8.15 (lanjutan)

Scale/item N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
Leadership Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
items

Managerial
LEAD15 204 2 5 881 4.32 .045 .637 -.737 .170 1.140 .339
LEAD16 204 2 5 864 4.24 .045 .638 -.594 .170 .963 .339
LEAD17 204 2 5 879 4.31 .042 .602 -.528 .170 .885 .339
LEAD18 204 1 5 786 3.85 .051 .735 -.514 .170 .778 .339
LEAD19 204 2 5 859 4.21 .052 .749 -.650 .170 -.040 .339
LEAD20 204 2 5 825 4.04 .051 .725 -.459 .170 .119 .339
LEAD21 204 2 5 856 4.20 .046 .659 -.337 .170 -.285 .339
Resource mgmt
LEAD22 204 1 5 837 4.10 .049 .698 -.582 .170 1.130 .339
LEAD23 204 2 5 844 4.14 .048 .681 -.367 .170 -.119 .339
LEAD24 204 2 5 855 4.19 .044 .626 -.285 .170 -.004 .339
LEAD25 204 2 5 842 4.13 .045 .646 -.347 .170 .258 .339
LEAD26 204 2 5 883 4.33 .044 .632 -.632 .170 .598 .339
LEAD27 204 2 5 879 4.31 .044 .634 -.597 .170 .547 .339
Prof. dev.
LEAD28 204 2 5 847 4.15 .047 .674 -.483 .170 .348 .339
LEAD29 204 2 5 819 4.01 .050 .719 -.423 .170 .120 .339
LEAD30 204 2 5 850 4.17 .048 .689 -.413 .170 -.164 .339
LEAD31 204 2 5 815 4.00 .048 .684 -.460 .170 .533 .339
LEAD32 204 2 5 860 4.22 .044 .622 -.307 .170 .024 .339
LEAD33 204 2 5 829 4.06 .043 .621 -.416 .170 .999 .339
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Scale/item N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
Leadership Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
items

Org. climate
LEAD34 204 2 5 867 4.25 .045 .637 -.499 .170 .455 .339
LEAD35 204 2 5 838 4.11 .045 .642 -.439 .170 .728 .339
LEAD36 204 2 5 824 4.04 .046 .657 -.356 .170 .392 .339
LEAD37 204 1 5 834 4.09 .045 .645 -.640 .170 2.185 .339
LEAD38 204 1 5 891 4.37 .045 .649 -.972 .170 2.412 .339
LEAD39 204 1 5 849 4.16 .051 .721 -.889 .170 2.231 .339
LEAD40 204 1 5 858 4.21 .047 .678 -.757 .170 1.777 .339

Dengan demikian, baik distribusi respon untuk item-item skala pengukuran
budaya organisasi maupun kepemimpinan, kesemua nilai statistik respon sampel
terhadap item dan skala pengukuran berada pada range skewness dan kurtosis yang
dapat diterima. Sehingga data dari kedua variabel tersebut dapat dinyatakan berdistribusi
normal. Hasil demikian membukltikan sebaran respon di sekitar mean values berbentuk
simetrik. Artinya kasus-kasus yang memperoleh skor di atas maupun di bawah mean
values (X) seimbang. Data ini, dengan demikian dapat dipergtaggungjawabkan untuk
dipergunakan sebagai bahan analsisis selanjutnya.

Tabel 8.16. Data deskriptip item situasi organisasi/kepemimpinan

Scale/item N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
Situasi org. Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
items

Task structure
SITUAT41 204 2 5 862 4.23 .045 .642 -.356 .170 -.144 .339
SITUAT42 204 2 5 828 4.06 .046 .656 -.273 .170 .078 .339
SITUAT43 204 3 5 833 4.08 .045 .642 -.076 .170 -.565 .339
SITUAT44 204 3 5 895 4.39 .045 .637 -.550 .170 -.627 .339
SITUAT45 204 1 5 839 4.11 .047 .667 -.533 .170 1.367 .339
Leader pos.
LEADER46 204 2 5 842 4.13 .052 .738 -.503 .170 -.111 .339
LEADER47 204 2 5 895 4.39 .044 .621 -.620 .170 .092 .339
LEADER48 204 2 5 902 4.42 .045 .642 -.773 .170 .107 .339
LEADER49 204 1 5 869 4.26 .056 .804 -1 .023 .170 1.010 .339
LEADER50 204 1 5 865 4.24 .055 .792 -1 .058 .170 1.342 .339
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Scale/item N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
Situasi org. Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
items

Relation
HUMREL51 204 2 5 887 4.35 .052 .744 -1 .026 .170 .778 .339
HUMREL52 204 2 5 882 4.32 .051 .725 -.894 .170 .546 .339
HUMREL53 204 1 5 871 4.27 .053 .750 -1 .054 .170 1.679 .339
HUMREL54 204 2 5 872 4.27 .053 .758 -.848 .170 .332 .339
HUMREL55 204 2 5 867 4.25 .053 .763 -.793 .170 .196 .339

Tabel 8.17. Deskriptip item orientasi kepemimpinan

Scale/item N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis
Leadership Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. S.E. Stat. Stat. S.E. Statistic S.E.
orientation

Task oriented
TASK56 204 3 5 887 4.35 .045 .637 -.453 .170 -.669 .339
TASK57 204 2 5 815 4.00 .050 .712 -.488 .170 .390 .339
TASK58 204 2 5 855 4.19 .045 .649 -.318 .170 -.206 .339
TASK59 204 1 5 852 4.18 .045 .650 -.626 .170 1.861 .339
TASK60 204 3 5 833 4.08 .044 .626 -.061 .170 -.447 .339
TASK61 204 2 5 816 4.00 .044 .636 -.116 .170 -.122 .339
TASK62 204 2 5 871 4.27 .049 .695 -.509 .170 -.480 .339
TASK63 204 2 5 866 4.25 .046 .650 -.508 .170 .307 .339
TASK64 204 2 5 847 4.15 .049 .696 -.303 .170 -.583 .339
TASK65 204 2 5 858 4.21 .046 .656 -.348 .170 -.259 .339
People oriented
HUMAN66 204 1 5 863 4.23 .054 .769 -1 .011 .170 1.783 .339
HUMAN67 204 1 5 879 4.31 .050 .721 -1 .178 .170 2.444 .339
HUMAN68 204 1 5 810 3.97 .059 .842 -.845 .170 .951 .339
HUMAN69 204 1 5 764 3.75 .067 .954 -.776 .170 .699 .339
HUMAN70 204 1 5 773 3.79 .060 .854 -.732 .170 1.006 .339
HUMAN71 204 1 5 796 3.90 .063 .899 -.750 .170 .355 .339
HUMAN72 204 1 5 692 3.39 .070 .999 -.432 .170 -.182 .339
HUMAN73 204 1 5 727 3.56 .060 .854 -.368 .170 .173 .339
HUMAN74 204 2 5 814 3.99 .049 .702 -.418 .170 .277 .339
HUMAN75 204 1 5 839 4.11 .053 .751 -.823 .170 1.297 .339

Sebaran respon terhadap item/variabel situasi organisasi dan orientasi
kepemimpinan juga berdistribusi normal. Nilai statistik skewness dan kurtosis yang
diperoleh oleh segenap item barada pada range yang dapat diterima untuk kategori
distribusi normal, yakni skewness = < 3 dan kurtosis = < 8.
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E. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
Nilai-nilai statistik Alpha Cronbach yang dipresentasikan dalam Tabel 8.18

menunjukkan bahwa skala-skala pengukuran yag telah dikembangkan di dalam
penelitian ini rata-rata meraih kofisien alpha yang tinggi, atau telah memenuhi standar
kategori reliabilitas yang dapat diterima (Hair et al., 2010). Nilai reliabilitas yang dicapai
oleh setiap skala pengukuran disajikan pada tabel-tebel berikut.

Tabel 8.18. Skala pengukuran budaya organisasi sekolah dan kofisien Alpha
Cronbach

Alpha Cronbach
Skala pengukuran hasil uji reliabilitas



Budaya organisasi
Birokratis 0.82
Suportif 0.80
Pasar (Market) 0.70
Klan (Clan) 0.91
Adhokrasi 0.82
Inovatif 0.86
Kinerja kepemimpinan
Pengembangan visi 0.83
Memimpin 0.90
Manajerial 0.89
Manajemen sumber daya 0.89
Pengembangan profesional 0.88
Iklim organisasi 0.90
Situasi organisasi
Tugas/struktur organisasi 0.86
Posisi pemimpin 0.91
Hubungan kemanusiaan 0.94
Orientasi kepemimpinan
Berorientasi pada tugas 0.91
Berorientasi pada manusia 0.87
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Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan nilai- nilai alpha coefisien skala
pengukuran budaya organisasi masing-masing memperoleh nilai-nilai sekitar > 0.70,
berarti rata-rata nilai reliabilitas yang diperoleh tinggi. Bahkan salah satu sub skala
budaya yakni “klan” mencapai kofisien sebesar 0.91, sangat tinggi atau sangat reliabel.
Ketiga alat ukur lainnya, yakni skala kepemimpinan, situasi organisasi, dan orientasi
kepemimpinan-kesemua sub skala yang dikembangkan telah menunjukkan performa
item yang sangat reliabel. Ini terbukti rata-aarata skala yang diuji telah mencapai nilai
kofisien > 0.80.

Sesuai dengan pedoman analisis item yang digunakan dalam metodologi
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa semua skala dan masing-masing sub
skala pengukuran budaya organisasi dan kiunerja kepemimpinan tersebut telah memenuhi
standar reliabilitas yang dipersayaratkan yakni sebagai alat ukur yang dapat dipercaya
secara internal. Prestasi item-item dalam skala masing-masing skala pengukuran dapat
dipastikan telah memperoleh skor respon yang konsisten dan stabil dari para anggota
sampel atau responden. Sehingga informasi yang telah dikumpulkan melalui instrumen
penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber data yang dapat dipercaya
untuk dipergunakan dalam analisis data selanjutnya.

F. Validasi Model Pengukuran
Sebagaimana dijelaskan dalam uraian metode, penelitian ini telah

mengembangkan model pengukuran yang telah diuji tingkat validitasnya dari segi content
dan construct validity. Dilihat dari segi item dan sebarannya ke dalam variabel maupun
sub-sub variabel atau faktor, dan dengan mengkonsultasikannya kepada proposal
penelitian, kerangka dasar teori, instrumen-instrumen terdahulu, maka dapat dilaporkan
bahwa item-item yang telah dikembangkan terbukti telah memenuhi kriteria validitas
isi.

Sedangkan segi construct validity, tim peneliti melaksanakan uji validitas
dengan menerapkan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM), yang secara
teknis menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA). Walaupun
demikian, perlu kembali ditegaskan di bagian ini bahwa indikator-indikator dalam lingkup
faktor individual dan organisasional tidak divalidasi melalui CFA. Tindakan ini dilandasi
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oleh postulat bahwa kesemua unsur yang terkandung dalam kedua faktor tersebut
memiliki karakteristik statik dan tetap atau fixed seperti gender, usia, tahun berdiri
sekolah, dan indikator jumlah guru maupun staf sekolah-semua bersifat fixed. Sehingga
konstruk masing-masing itemnya tidak memerlukan proses validasi secara statistik.

Secara detail hasil uji dengan teknik CFA terhadap variabel-variabel utama
penelitian dipresentasikan secara sistematis dalam sub-sub bagian berikut.

G. Model Pengukuran Budaya Organisasi Sekolah
Validasi model pengukuran dilaksanakan menggunakan teknik CFA. Sebagai

salah satu teknik dalam prosedur SEM (Structural Equation Modelling), teknik ini
sangat tepat untuk memvalidasi skala pengukuran (latent variable) yang terbentuk dari
covariance sejumlah multi faktor dan indikator (observed variables) sehingga proses
komputasi menjadi lebih mudah dan proporsional dalam menghasilkan keputusan-
keputusan statistik yang diperlukan. CFA dalam penelitian ini dipilih karena model
yang divalidasi dikembangkan berdasarkan teori yang kuat (a theory - or hypothesis
driven) yang tim peneliti telah gunakan dalam mengembangkan model instrumen
pengukuran.

Uraian berikut memaparkan data hasil validasi model pengukuran budaya
organisasi yang dirumuskan menerapkan hierarchical model. Model tersebut dipilih
karena diperlukan untuk proses komputasi yang melibatkan banyak variabel dan
indkator. Secara sistematis. Berdasarkan model hirarkhi tersebut, kesemua variabel
laten diperlakukan sebagai faktor-faktor urutan pertama yakni berada dalam jenjang
atau lapisan pertama (first layer) dan berhubugan dengan faktor-faktor yang berada
pada urutan kedua (second layer) di dalam model. Struktur model pengukuran budaya
organisasi yang telah berhasil peneliti validasi dipresentasikan sebagai model final pada
Gambar 8.1.
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Gambar 8.1. Model final hirarkhis budaya organisasi sekolah

Gambar model pengukuran budaya organisasi terbentuk dari sebuah variabel
laten (OrgCulture) pada lapis kedua, sejumlah variabel laten pada lapis pertama, dan
variabel observasi atau indikator yang terdiri dari item-item pertanyaan dalam instrumen
sebagaimana dideskripsikan dalam Tabel 8.19.
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Tabel 8.19. Deskripsi variabel dan daftar item model hierarkhi skala pengukuran
budaya organisasi

Variabel laten Variabel laten
(Lapis pertama) (Lapis pertama)

Kode Daftar item pertanyaan

Bureauc (Birokratik) OC1 Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan
OC2 Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku
OC3 Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur
OC4 Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur
OC5 Manajemen sekolah berorientasi pada kekuasaan
OC6 Segenap pekerjaan selalu sesuai peraturan yang berlaku
OC7 Segenap urusan ditangani selalu sistematis
OC8 Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah

digariskan
OC9 Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara

ketat
OrgCulture Sup (Suportif) OC10 Orientasi pada hubungan kemanusiaan

OC11 Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal
OC12 Memperhatikan keamanan kerja anggota
OC13 Adanya kepercayaan para anggota/pimpinan satu sama lain
OC14 Organisasi sekolah menyediakan iklim kerja menyenangkan
OC15 Membangkitkan semangat kerja anggota
OC16 Penghargaan sekolah secara ekonomik terhadap prestasi

kerja
Market1 (pasar) OC17 Sekolah selalu berusaha menjaga standar biaya kegiatan

OC18 Sekolah selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak
luar

OC19 Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga
OC20 Memperhatikan perkembangan pasar
OC21 Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain

Clan (Klan) OC22 Tim sekolah lebih kompak dan kohesif
OC23 Segenap anggota dilibatkan dengan memadai
OC24 Partisipasi anggota tinggi
OC25 Peberdayaan semua anggota dengan baik
OC26 Mengutakan komitmen bersama
OC27 Mengutamakan kerja tim
OC28 Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan
OC29 Sekolah mementingkan kerjasama dalam kebanyakan

pekerjaan
Adhoc1 OC30 Suasana organisasi mendorong kreativitas anggota
(Adhokrasi) OC31 Suasana organisasi sekolah menantang anggota

berprestasi
OC32 Organisasi sekolah nampak dinamis
OC33 Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi

yang sehat
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Variabel laten Variabel laten
(Lapis pertama) (Lapis pertama)

Kode Daftar item pertanyaan

OC34 Ada kelonggaran anggota melakukan perubahan
Innov1 (Inovasi) OC35 Mendorong ketrampilan-ketrampilan mandiri

berwirausaha
OC36 Mempertimbangkan kebebasan pribadi
OC37 Mengutamakan tindakan inovatif
OC38 Anggota bersemangat memperbahrui metode kerja
OC39 Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru
OC40 Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif

baru

Komputasi secara simultan faktor-faktor yang beradsa pada layer pertama
seperti diilustrasikan pada gambar menghasilkan daftar loading yang dipresentasikan
pada Tabel 8.20.

Tabel 8.20 Nilai regresi standar model pengukuranbudayaorganisasisekolah

Estimate

Bureauc <—- OrgCulture .825
Sup <—- OrgCulture .923
Market1 <—- OrgCulture .514
Clan1 <—- OrgCulture .867
Adhoc1 <—- OrgCulture .962
Innov1 <—- OrgCulture .816
OC1 <—- Bureauc .555
OC2 <—- Bureauc .768
OC3 <—- Bureauc .727
OC4 <—- Bureauc .731
OC6 <—- Bureauc .668
OC7 <—- Bureauc .740
OC8 <—- Bureauc .603
OC9 <—- Bureauc .462
OC10 <—- Sup .437
OC11 <—- Sup .346
OC12 <—- Sup .714
OC13 <—- Sup .768
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Estimate

OC14 <—- Sup .763
OC15 <—- Sup .833
OC16 <—- Sup .497
OC17 <—- Market1 .428
OC18 <—- Market1 .634
OC19 <—- Market1 .600
OC20 <—- Market1 .636
OC21 <—- Market1 .584
OC22 <—- Clan1 .722
OC23 <—- Clan1 .758
OC24 <—- Clan1 .738
OC25 <—- Clan1 .658
OC26 <—- Clan1 .827
OC27 <—- Clan1 .879
OC28 <—- Clan1 .879
OC29 <—- Clan1 .676
OC30 <—- Adhoc1 .755
OC31 <—- Adhoc1 .641
OC32 <—- Adhoc1 .741
OC33 <—- Adhoc1 .749
OC34 <—- Adhoc1 .603
OC35 <—- Innov1 .593
OC36 <—- Innov1 .520
OC37 <—- Innov1 .781
OC38 <—- Innov1 .750
OC39 <—- Innov1 .838
OC40 <—- Innov1 .840

Dari ke 40 item yang diuji pada model awal, terdapat satu item (OC5) yang
memperoleh nilai estimasi loading tidak significant (=-.044, p = 0.56). Oleh sebab
itu, model pengukuran budaya organisasi diuji tanpa menyertakan item OC5 seperti
model pada Gambar 8.1 dengan hasil estimasi sebagai berikut (Tabel 8.21).
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Tabel 8.21. Daftar loading model pengukuran budaya organisasi

Faktor layer kedua Faktor layer pertama Loading Indikator Loading

Bureauc (Birokratik) 0.82 OC1 0.56
OC2 0.77
OC3 0.73
OC4 0.73
OC6 0.67
OC7 0.74
OC8 0.60
OC9 0.46

Sup (Suportif) 0.92 OC10 0.44
OC11 0.35
OC12 0.71
OC13 0.77
OC14 0.76
OC15 0.83
OC16 0.50

Market1 (pasar) 0.51 OC17 0.43
OC18 0.63

OrgCuture OC19 0.60
(Budaya organisasi) OC20 0.64

OC21 0.58
Clan1 (Klan) 0.87 OC22 0.72

OC23 0.76
OC24 0.74
OC25 0.66
OC26 0.83
OC27 0.88
OC28 0.88
OC29 0.68

Adhoc1 (adhokrasi) 0.96 OC30 0.76
OC31 0.64
OC32 0.74
OC33 0.75
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Faktor layer kedua Faktor layer pertama Loading Indikator Loading

OC34 0.60
Innov1(Inovasi) 0.82 OC35 0.59

OC36 0.52
OC37 0.78
OC38 0.75
OC39 0.84
OC40 0.84

Daftar loading Tabel 8.21 memperlihatkan keenam variabel laten (faktor) yang
berada pada layer pertama berhubungan secara signifikan dengan variabel laten utama
(faktor pada layer kedua) yakni “OrgCulture” (budaya organisasi) dengan nilai masing-
masing loading mencapai loading= > 0.80, kecuali nilai loading untuk faktor “Market1”
hanya memperoleh loading sebesar = 0.51. Nilai tersebut meskipun relatif kecil,
tetapi positif, dan masih bearada pada ambang struktu yang dinilai baik. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pada layer kedua secara statistik diprediksi
secara signifikan berkontribusi sebagai penyebab keenam faktor itu di dalam model
pengukuran yang telah diuji. Loading per item secara spesifik juga dapat diperiksa.
Dari 40 item yang dianalisis, menunjukkan semua item memperoleh nilai loading yang
positif dan memadai. Walaupun demikian, perlu mendapatkan perhatian bahwa terdapat
tiga item yang memperoleh loading relatif kecil tetapi positif, yakni OC9 (= 0.46),
OC10 (= 0.44), dan OC 17 (= 0.43). Karena nilai masing-masing masih positif,
dan mencapai >0.40, maka ketiga item ini masih dapat dinilai berfungsi sebagai reflektor
yang baik bagi faktor-faktor yang mewakilinya. Di samping itu nilai-nilai kuadrat kofisien
korelasi (r2) masing-masing variabel rata-rata cukup tinggi. Nilai-nilai tersebut
menunjukkan proporsi varian yang disumbangkan cukup besar dalam menjelaskan
faktor yang mewakili mereka dalam model.

Untuk melihat bagaimana tingkat performa fit yang dicapai, maka hasil analisis
standar prosedur CFA ini dapat disajikan secara lengkap dalam Tabel 8.22.
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Tabel 8.22. Nilai regresi tidak berstandar model pengkuran budaya organisasi
sekolah

Estimate S.E. C.R. P

Bureauc <— OrgCulture .825
Sup <— OrgCulture .923 .156 5.023 ***
Market1 <— OrgCulture .514 .102 3.881 ***
Clan1 <— OrgCulture .867 .174 6.698 ***
Adhoc1 <— OrgCulture .962 .197 7.023 ***
Innov1 <— OrgCulture .816 .193 5.908 ***
OC1 <— Bureauc .555
OC2 <— Bureauc .768 .135 7.784 ***
OC3 <— Bureauc .727 .141 7.543 ***
OC4 <— Bureauc .731 .146 7.571 ***
OC6 <— Bureauc .668 .121 7.165 ***
OC7 <— Bureauc .740 .140 7.620 ***
OC8 <— Bureauc .603 .147 6.702 ***
OC9 <— Bureauc .462 .136 5.510 ***
OC10 <— Sup .437
OC11 <— Sup .346 .200 3.991 ***
OC12 <— Sup .714 .244 5.944 ***
OC13 <— Sup .768 .293 6.101 ***
OC14 <— Sup .763 .315 6.086 ***
OC15 <— Sup .833 .337 6.257 ***
OC16 <— Sup .497 .288 5.027 ***
OC17 <— Market1 .428
OC18 <— Market1 .634 .382 4.854 ***
OC19 <— Market1 .600 .396 4.759 ***
OC20 <— Market1 .636 .377 4.860 ***
OC21 <— Market1 .584 .369 4.709 ***
OC22 <— Clan1 .722
OC23 <— Clan1 .758 .097 10.688 ***
OC24 <— Clan1 .738 .099 10.396 ***
OC25 <— Clan1 .658 .096 9.239 ***
OC26 <— Clan1 .827 .096 11.700 ***
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Estimate S.E. C.R. P

OC27 <— Clan1 .879 .102 12.458 ***
OC28 <— Clan1 .879 .099 12.462 ***
OC29 <— Clan1 .676 .098 9.488 ***
OC30 <— Adhoc1 .755
OC31 <— Adhoc1 .641 .109 9.083 ***
OC32 <— Adhoc1 .741 .080 10.649 ***
OC33 <— Adhoc1 .749 .086 10.771 ***
OC34 <— Adhoc1 .603 .095 8.504 ***
OC35 <— Innov1 .593
OC36 <— Innov1 .520 .125 6.346 ***
OC37 <— Innov1 .781 .117 8.541 ***
OC38 <— Innov1 .750 .115 8.317 ***
OC39 <— Innov1 .838 .123 8.915 ***
OC40 <— Innov1 .840 .124 8.930 ***

Berdasarkan data pada Tabel 8.22, kesemua estimasi loading hubungan antara
faktor laten dan indikator adalah signifikan. Sehingga dapat disisimpulkan bahwa item-
item telah berfungsi dengan baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mewakili
mereka. Sejauhmana model pengukuran didukung oleh data yang diobservasi, masih
perlu memeriksa indikator fit indices yang dihasilkan oleh model. Tabel 8.23 menyajikan
ringkasan nilai-nilai indikator ini.

Tabel 8.23. Ringkasan model fit

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Default model 123 1335.047 696 .000 1.918
Saturated model 819 .000 0
Independence model 78 5111.229 741 .000 6.898
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Model NFI RFI IFI TLI CFI
Delta1 rho1 Delta2 rho2

Default model .739 .722 .855 .844 .854
Saturated model 1.000 1.000 1.000
Independence model .000 .000 .000 .000 .000

Model PRATIO PNFI PCFI

Default model .939 .694 .802
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 1.000 .000 .000

Model NCP LO 90 HI 90

Default model 639.047 539.554 746.325
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 4370.229 4147.038 4600.025

Model FMIN F0 LO 90 HI 90

Default model 6.577 3.148 2.658 3.676
Saturated model .000 .000 .000 .000
Independence model 25.178 21.528 20.429 22.660

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model .067 .062 .073 .000
Independence model .170 .166 .175 .000

Data statistik dalam ringkasan model fit Tabel 8.23 menunjukkah bahwa model
faktor hirarkhi pengukuran budaya organisasi sekolah telah mendapat nilai fit yang
baik, dalam arti bahwa model disupport oleh data (a good fit to the data). Terbukti
nilai 2 / DF = 1.92, or < 5 mendemonstrasikan sebagai model pengukuran yang
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mantap. Nilai CFI dan TLI tinggi (0.85 and 0.84) mendekati nilai “1”, berarti
memperkuat kualitas model pengukuran yang telah dicapai. Nilai RMSEA mendekati
“0” (0.067) menandakan model pengukuran dapat menggambarkan dengan sangat
tepat data penelitian (provides the best approximation of the data). Dengan demikian
dapat ditafsirkan bahwa model pengukuran budaya organiassai sekolah ini memiliki
kemampuan prediksi yang sangat tingi terhadap kondisi data yang diobservasi di lapangan.
Model tersebut diprediksi dapat mengungkapkan dan menggambarkan perilaku budaya
organisasi sekolah sesuai konteks sebenarnya, dan mampu memberikan informasi yang
sangat bermakna yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk usaha-
usaha pengembangan budaya organisasi sekolah yang diharapkan.
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BAB 9
HASIL CFA ANALYSIS MODEL PENGUKURAN KINERJA

KEPEMIMPINAN SEKOLAH

A. Faktor-Faktor dan Indikator Pengukuran Kepemimpinan
Sekolah

Model pengukuran (measurement model) skala kepemimpinan
dikembangkan dengan melibatkan 40 indikator atau terdiri dari item-item pertanyaan
dalam instrumen kinerja kepemimpinan sekolah. Sesuai dengan standar prosedur SEM
melalui teknik CFA, ke 40 item itu, pertama-tama peneliti kelompokkan ke dalam
enam aspek, membentuk dimensi-dimensi pengukuran kinerja kepemimpinan di dalam
organisasi sekolah. Dimensi-dimensi tersebut dibentuk berdasarkan kerangka dasar
teori yang telah dibangun dalam penelitian ini. Tindakan demikian berujung pada
terbangunnya hipotesis struktur model pengukuran (hypothesized measurement
structure model), yang meliputi keenam dimensi: (1) visi, misi, dan tujuan organisasi,
(2) pelaksanaan fungsi leading atau kepemimpinan, (3) manajemen, (4) pendayagunaan
sumber daya, (5) pengembangan professional staf, dan (6) pengembangan iklim
organisasi. Untuk menyederhanakan proses komputasi hubungan antar laten dan
indikator, maka model validasi skala pengukuran menggunakan tipe struktur hirarkhi.
Hierarchical factor model dipilih sebagai alternatif untuk menilai tingkat validitas skala
pengukuran instrumen kinerja kepemimpinan sekolah yang memiliki multi faktor dan
relatif kompleks.

Dengan penggunaan model demikian, maka kesemua variabel laten
diperlakukan sebagai faktor-faktor urutan pertama yakni berada dalam jenjang atau
lapisan pertama (first layer) dan berhubugan dengan indikator-indikator atau sejumlah
variabel obesrvasi yakni item-item pertanyaan dalam instrumen. Kmudian disusul oleh
sebuah faktor utama yang mewakilinya dan terletak pada lapisan kedua (second layer).
Untuk menguji sejauhmana model pengukuran kepemimpinan yang diusulkan didukung
oleh data, maka teknik analisis yang diterapkan persis sama dengan tahapan analisis
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skala organisasi sebelumnya, yakni dengan prosedur Confirmatory Factor Analysis
(CFA). Karena kesamaan prosedur proses analisis CFA sebelumnya, maka penjelasan
lengkap teknis validasi tidak diulang lagi dalam bagian ini.

Struktur model pengukuran kinerja kepemimpinan yang berhasil divalidasi
diilustrasikan pada Gambar 9.1.

Gambar 9.1. Model hirarkhis kinerja kepemimpinan sekolah
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B. Diskripsi Faktor dan Indikator
Sebelum mempresentasikan hasil uji validasi skala pengkuran kepemimpinan

ini, nama-nama faktor dan indikator yang digunakan dalam model perlu dideskripkan
dalam Tabel 9.1.

Tabel 9.1. Deskripsi variabel dan daftar item model hierarkhi skala pengukuran
kepemimpinan

Variabel laten Variabel laten Kode
(Lapis kedua) (Lapis pertama) item

Daftar item pertanyaan

Vision LEAD1 Anggota didorong mempelj/memahami filosofi, nilai, dan
(Visi, misi, tuj.) tujuan pendidikan

LEAD2 Sekolah mengkoordinir tim guru & staf merumuskan visi,
misi, dan tujuan

LEAD3 Sekolah mengkoordinir orang tua/komite merumuskan
visi, misi, dan tujuan

LEAD4 Berhasil mengkomunikasikan hasil rumusan ke semua
pihak terkait

LEAD5 Memberikan bimbingan para anggota tentang cara
pencapaian tujuan

Leading LEAD6 Fungsi sebagai pemimpin tim telah terlaksana dengan
(Memimpin) efektif

LEAD7 Sekolah memimpin dengan baik pelaksanaan pencapaian
tujuan

LEAD8 Kepemimpinan organisasi sekolah rata-rata efektif
LEAD9 Kepemimpinan berhasil dilaksanakan berdasarkan situasi
LEAD10 Kepemimpinan berhasil menyesuaikan gaya dengan

kemampuan anggota
LEAD11 Proses delegasi kekuasaan terhadap anggota berjalan

dengan baik
LEAD12 Sekolah efektif dalam memimpin pelaksanaan program

supervisi
LEAD13 Kepemimpinan secara proporsional telah didelegasikan

ke anggota
LEAD14 Menyediakan kesempatan anggota memimpin pelaksanaan

kegiatan
LeadPerformance Manage LEAD15 Sekolah memiliki kemampuan merenacanakan

(Manajerial) program pembelajaran
LEAD16 Mengkoordinir tim menyusun, melaksanakan, dan menilai

program sekolah
LEAD17 Sekolah bersama tim guru melaksanakan penilaian dan

pengemb. pendidikan
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Variabel laten Variabel laten Kode
(Lapis kedua) (Lapis pertama) item

Daftar item pertanyaan

LEAD18 Pengawasan organisasi telah berlangsung secara kolegial
LEAD19 Segenap kendala pelaksanaan program kerja didiskusikan

dengan tim
LEAD20 Teknik komunikasi yang diterapkan diterima oleh semua

anggota
LEAD21 Informasi mengalir dari multi arah atara sekolah dan tim

guru
Source LEAD22 Sekolah mengelola sumber daya organisasi dengan baik
(Manajemen
sumber daya) LEAD23 Sekolah mendayagunakan segenap sumber daya secara

efektif efisien
LEAD24 Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung

pencapaian tuj. pend
LEAD25 Sekolah berhasil membina organisasi /administrasi demi

tercapainya mutu pendidikan.
LEAD26 Para guru dilibatkan dalam merumuskan solusi
LEAD27 Partisipasi guru tinggi dalam pengembangan progam

sekolah
Profdev LEAD28 Sekolah berhasil membimbing /meningkatkan kemampuan
(Pengembangan mengajar guru
profesional staf) LEAD29 Sekolah berhasil mempromosikan pertumbuhan jabatan

para guru
LEAD30 Menumbuhkan profesi guru dengan efektif
LEAD31 Program pengembangan kemampuan guru berjalan sukses
LEAD32 Sekolah berhasil melibatkan guru  dalam program

peningkatan mutu organisasi
LEAD33 Indikator-indikator program mutu  sekolah berhasil

dirumuskan oleh tim
Orclimate LEAD34 Sekolah dapat menyediakan lingkungan sekolah yang
(Iklim organisasi) kondusif

LEAD35 Iklim organisasi menjamin kebebasan berkarya anggota
dan tim

LEAD36 Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik
LEAD37 Suasana yang telah terbangun mendorong munculnya

inisiatif anggota
LEAD38 Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat
LEAD39 Sekolah berhasil mempengaruhi semangat anggota bekerja

dengan baik

LEAD40 Sekolah berhasil memimpin pengembangan kerjasama

anggota
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C. Hasil Estimasi Faktor dan Indikator Pengukuran Kinerja
Kepemimpinan

Komputasi secara simultan faktor-faktor yang pada layer pertama sebagaimana
diilustrasikan pada gambar menghasilkan nilai-nila estimasi yang terbukti signifikan seperti
dilaporkan dalam Tabel 9.2.

Tabel 9.2. Estimasi nilai-nilai regresi tidak terstandar model pengukuran
kepemimpinan

Estimate S.E. C.R. P

Orclimate <— Lead Performance 1.037 par_36
Leading <— Lead Performance 1.359 par_37
Profdev <— Lead Performance 1.145 par_38
Source <— Lead Performance 1.305 par_39
Manage <— Lead Performance 1.084 par_40
Vision <— Lead Performance 1.000
LEAD6 <— Leading 1.000
LEAD7 <— Leading .977 .070 13.933 ***
LEAD8 <— Leading 1.071 .081 13.287 ***
LEAD9 <— Leading .778 .092 8.422 ***
LEAD10 <— Leading .826 .091 9.088 ***
LEAD22 <— Source 1.000
LEAD23 <— Source .995 .088 11.305 ***
LEAD24 <— Source .916 .081 11.329 ***
LEAD25 <— Source .917 .084 10.945 ***
LEAD26 <— Source .848 .083 10.270 ***
LEAD11 <— Leading .813 .081 10.015 ***
LEAD12 <— Leading 1.099 .081 13.573 ***
LEAD13 <— Leading .746 .072 10.311 ***
LEAD14 <— Leading .583 .070 8.385 ***
LEAD15 <— Manage 1.000
LEAD16 <— Manage 1.095 .114 9.615 ***
LEAD17 <— Manage 1.076 .108 9.971 ***
LEAD18 <— Manage .892 .128 6.991 ***
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Estimate S.E. C.R. P

LEAD19 <— Manage 1.441 .136 10.632 ***
LEAD20 <— Manage 1.332 .130 10.217 ***
LEAD21 <— Manage 1.162 .118 9.849 ***
LEAD27 <— Source .906 .082 11.031 ***
LEAD28 <— Profdev 1.000
LEAD29 <— Profdev .960 .105 9.171 ***
LEAD30 <— Profdev 1.138 .099 11.448 ***
LEAD31 <— Profdev .985 .099 9.920 ***
LEAD32 <— Profdev .951 .090 10.567 ***
LEAD33 <— Profdev .902 .090 10.022 ***
LEAD34 <— Orclimate 1.000
LEAD35 <— Orclimate .884 .103 8.617 ***
LEAD36 <— Orclimate 1.056 .105 10.061 ***
LEAD37 <— Orclimate .903 .103 8.762 ***
LEAD38 <— Orclimate 1.125 .104 10.860 ***
LEAD39 <— Orclimate 1.333 .115 11.566 ***
LEAD40 <— Orclimate 1.297 .108 11.964 ***
LEAD1 <— Vision 1.154 par_31
LEAD2 <— Vision 1.192 par_32
LEAD3 <— Vision 1.181 par_33
LEAD4 <— Vision 1.060 par_34
LEAD5 <— Vision 1.048 par_35

Adapun nilai-nilai estimasi loading yang secara signifikan yang diperoleh oleh
model tersebut disajikan pada Tabel 9.3 (nilai regresi terstandar) sekaligus berisi daftar
loading masing-masing indicator, dan Tabel 9.4 memuat rincian indikator lengkap dengan
hasil estimasi masing-masing loading.

Tabel 9.2. Regresi terstandar model pengukuran kepemimpinan sekolah

Estimate

Orclimate <— Lead Performance .866
Leading <— Lead Performance .936

Hasil CFA Analysis Model Pengukuran Kinerja Kepemimpinan Sekolah     145



Estimate

Profdev <— Lead Performance .879
Source <— Lead Performance .941
Manage <— Lead Performance .958
Vision <— Lead Performance .873
LEAD6 <— Leading .823
LEAD7 <— Leading .821
LEAD8 <— Leading .795
LEAD9 <— Leading .560
LEAD10 <— Leading .596
LEAD22 <— Source .755
LEAD23 <— Source .770
LEAD24 <— Source .771
LEAD25 <— Source .748
LEAD26 <— Source .707
LEAD11 <— Leading .645
LEAD12 <— Leading .807
LEAD13 <— Leading .660
LEAD14 <— Leading .558
LEAD15 <— Manage .675
LEAD16 <— Manage .737
LEAD17 <— Manage .768
LEAD18 <— Manage .522
LEAD19 <— Manage .826
LEAD20 <— Manage .789
LEAD21 <— Manage .757
LEAD27 <— Source .753
LEAD28 <— Profdev .734
LEAD29 <— Profdev .660
LEAD30 <— Profdev .817
LEAD31 <— Profdev .712
LEAD32 <— Profdev .756
LEAD33 <— Profdev .719
LEAD34 <— Orclimate .714
LEAD35 <— Orclimate .626
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Estimate

LEAD36 <— Orclimate .730
LEAD37 <— Orclimate .636
LEAD38 <— Orclimate .788
LEAD39 <— Orclimate .840
LEAD40 <— Orclimate .869
LEAD1 <— Vision .728
LEAD2 <— Vision .762
LEAD3 <— Vision .642
LEAD4 <— Vision .719
LEAD5 <— Vision .658

Tabel 9.3. Daftar loading model pengukuran kinerja kepemimpinan sekolah

Faktor layer Faktor
Loading Indikator Loading

kedua layer pertama

Vision (Visi, misi, tujuan) 0.87 LEAD1 0.73
LEAD2 0.76
LEAD3 0.64
LEAD4 0.72
LEAD5 0.66

Leading (Memimpin) 0.94 LEAD6 0.82
LEAD7 0.82
LEAD8 0.79
LEAD9 0.66

LEAD10 0.60
LEAD11 0.64
LEAD12 0.81
LEAD13 0.66
LEAD14 0.56

Manage (Mengelola) 0.96 LEAD15 0.67
LEAD16 0.74
LEAD17 0.77

LeadPerformance LEAD18 0.52
(Kinerja kepemimpinan) LEAD19 0.83

LEAD20 0.79
LEAD21 0.76
LEAD22 0.75

Source (manajemen 0.94 LEAD23 0.77
sumber daya) LEAD24 0.77
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Faktor layer Faktor
Loading Indikator Loading

kedua layer pertama

LEAD25 0.75
LEAD26 0.71
LEAD27 0.75

Profdev (Pengembangan 0.88 LEAD28 0.73
Professional staf) LEAD29 0.66

LEAD30 0.82
LEAD31 0.71
LEAD32 0.76
LEAD33 0.72

Orgclimate 0.87 LEAD34 0.71
(Iklim organisasi) LEAD35 0.63

LEAD36 0.73
LEAD37 0.64
LEAD38 0.79
LEAD39 0.84
LEAD40 0.87

Presentasi loading Tabel 9.3 menunjukkan keenam variabel laten (faktor)
kepemimpinan yang berada pada layer pertama berhubungan secara signifikan dengan
variabel laten utama (faktor pada layer kedua) yakni “LeadPerformance” (Kinerja
kepemimpinan) secara signifikan memperoleh nilai masing-masing loading  = > 0.50,
yang menandakan model struktural dinilai baik (well defined structure. Faktor pada
layer kedua secara statistik juga mendapatkan nilai-nilai loading dalam rentang  =
0.87 – 0.96. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa komponen utama skala
kepemimpinan ini secara signifikan berkontribusi sebagai penyebab keenam faktor di
dalam model pengukuran kinerja kepemimpinan yang telah diuji. Nilai-nilai kuadrat
kofisien korelasi (r2) yang dicapai oleh masing-masing variabel rata-rata juga tinggi.
Nilai-nilai tersebut menunjukkan proporsi varian yang disumbangkan cukup besar dalam
menjelaskan faktor yang mewakili mereka dalam model.

Hasil tersebut diperkuat juga dengan intercept values yang signifikan
dihasilkan dari proses komputasi nilai-nilai hasi uji model sebagai berikut (periksa Tabel
9.4).
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Tabel 9.4. Intercepts

Estimate S.E. C.R. P

LEAD6 4.015 .047 85.454 ***
LEAD7 4.132 .046 89.716 ***
LEAD8 3.990 .052 76.545 ***
LEAD9 3.882 .054 72.193 ***
LEAD10 3.819 .054 71.274 ***
LEAD12 4.054 .053 76.939 ***
LEAD11 4.000 .049 82.024 ***
LEAD22 4.103 .049 83.778 ***
LEAD23 4.137 .048 86.553 ***
LEAD24 4.191 .044 95.396 ***
LEAD25 4.127 .045 91.048 ***
LEAD26 4.328 .044 97.633 ***
LEAD13 3.975 .044 90.868 ***
LEAD14 4.206 .040 104.034 ***
LEAD15 4.319 .045 96.643 ***
LEAD16 4.235 .045 94.539 ***
LEAD17 4.309 .042 101.995 ***
LEAD18 3.853 .052 74.715 ***
LEAD19 4.211 .053 80.081 ***
LEAD21 4.196 .046 90.722 ***
LEAD20 4.044 .051 79.512 ***
LEAD27 4.309 .044 96.863 ***
LEAD28 4.152 .047 87.735 ***
LEAD29 4.015 .050 79.551 ***
LEAD30 4.167 .048 86.178 ***
LEAD31 3.995 .048 83.209 ***
LEAD32 4.216 .044 96.583 ***
LEAD33 4.064 .044 93.303 ***
LEAD34 4.250 .045 95.130 ***
LEAD35 4.108 .045 91.188 ***
LEAD36 4.039 .046 87.564 ***
LEAD37 4.088 .045 90.330 ***
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Estimate S.E. C.R. P

LEAD38 4.368 .046 95.928 ***
LEAD39 4.162 .051 82.189 ***
LEAD40 4.206 .048 88.367 ***
LEAD1 4.319 .048 89.341 ***
LEAD2 4.426 .048 92.732 ***
LEAD3 4.162 .056 74.194 ***
LEAD4 4.368 .045 97.071 ***
LEAD5 4.206 .049 86.532 ***

Kode asterisk (***) menunjukkan bahwa nilai-nilai intercept yang dihasilkan sgnifikan
(p, <0.01).

Sejauhmana hasil uji validasi model pengukuran kinerja kepemimpinan tersebut
didukung oleh data yang diobservasi, seharusnya masih perlu memeriksa indikator fit
indices yang dihasilkan oleh model. Meskipun demikian, berbeda dengan hasil analisis
pada skala pengkuran budaya organisasi sebelumnya yang mampu memunculkan nilai-
nilai statistic fit indices model. Nilai-nilai yang sama tidak dapat dihasilkan secara
lengkap dalam proses analisis skala pengukuran kepemimpinan ini. Peneliti menduka
bahwa hal ini kemungkinan disebabkan terbatasnya jumlah sampel yang diperlukan.
Di samping itu jumlah unknown parameter yang diestimasi lebih kecil daripada jumlah
komponen informasi yang dihasilkan. Misal equation 10 = 2x + 3y tidak akan dapat
menghasilkan nilai-nilai yang optimal diinginkan peneliti. Persamaan ini memiliki 2
parameter tak dikenal (unknow parametres), sementara informasi yang dapat
dihasilkan hanya 1 macam equation. Terdapat sejumlah nilai tak terbatas x dan y yang
dapat menjadikan persamaan itu benar, sehingga perhitungan dengan persamaan
(equation) yang ada tidak dapat terpecahkan.

Walupun demikian, nilai-nilai statistik lainnya terutama loading dan nilai-nilai
hasil kuadrat loading (varian) sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai informasi
memadai bagi pengembangan model pengukuran penekitian ini. Kelemahannya mungkin
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hanya terletak pada ketidak mampuannya dalam memperediksi estimasi reapon dari
konteks sampel yang berbeda.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, tim peneliti menerapkan solusi lain dengan
menggunakan six correlated factor model. Berbeda dengan tipi hirarkhis, pada model
ini keenam variabel exogen (exogenous variables) dikorelasikan, dan terbentuk hanya
dalam susunan satu level seperti diilustrasikan pada Gambar 9.2.

Gambar 9.2. Model pengkuran kepemimpinan enam faktor berkorelasi
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Kualitas yang ditunjukkan oleh model berkorelasi ini kurang lebih sama dengan
yang diraih oleh model hirarkhis. Semua nilai hasil estimasi yang diperoleh signifikan
(p, < 0.01) sebagaimana dilaporkan dalam Tabel 9.5. Adapun loading yang dihasilkan
oleh masing-masing indikator juga rata-rata mencapai > 0.50, seperti yang dapat dilihat
berdasarkan nilai-nilai regresi terstandar dalam Tabel 6.30, yang berarti masuk dalam
kategori baik (well defined structure).

Tabel 9.5. Hasil estimasi regresi tidak terstandar

Estimate S.E. C.R. P

LEAD14 <— Lead 1.000
LEAD13 <— Lead 1.275 .170 7.481 ***
LEAD12 <— Lead 1.851 .220 8.397 ***
LEAD11 <— Lead 1.366 .188 7.287 ***
LEAD10 <— Lead 1.402 .202 6.948 ***
LEAD9 <— Lead 1.322 .199 6.642 ***
LEAD8 <— Lead 1.804 .217 8.324 ***
LEAD7 <— Lead 1.661 .195 8.520 ***
LEAD6 <— Lead 1.701 .199 8.541 ***
LEAD33 <— Pstafdev .941 .091 10.305 ***
LEAD32 <— Pstafdev 1.000
LEAD31 <— Pstafdev 1.048 .101 10.421 ***
LEAD30 <— Pstafdev 1.197 .100 12.013 ***
LEAD29 <— Pstafdev 1.007 .107 9.427 ***
LEAD28 <— Pstafdev 1.048 .099 10.590 ***
LEAD38 <— Orclimate .872 .062 13.976 ***
LEAD37 <— Orclimate .699 .069 10.172 ***
LEAD36 <— Orclimate .815 .066 12.311 ***
LEAD35 <— Orclimate .686 .069 9.982 ***
LEAD34 <— Orclimate .777 .065 12.030 ***
LEAD21 <— Managerialact 1.000
LEAD20 <— Managerialact 1.146 .095 12.007 ***
LEAD19 <— Managerialact 1.232 .098 12.580 ***
LEAD18 <— Managerialact .749 .102 7.331 ***
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Estimate S.E. C.R. P

LEAD17 <— Managerialact .914 .080 11.449 ***
LEAD16 <— Managerialact .932 .085 10.939 ***
LEAD15 <— Managerialact .854 .086 9.925 ***
LEAD5 <— Visionary 1.000
LEAD4 <— Visionary .988 .112 8.823 ***
LEAD3 <— Visionary 1.124 .138 8.154 ***
LEAD2 <— Visionary 1.121 .120 9.332 ***
LEAD1 <— Visionary 1.094 .121 9.054 ***
LEAD27 <— Rscmanagement 1.000
LEAD26 <— Rscmanagement .930 .090 10.299 ***
LEAD25 <— Rscmanagement 1.012 .092 11.044 ***
LEAD24 <— Rscmanagement 1.012 .088 11.448 ***
LEAD23 <— Rscmanagement 1.087 .096 11.280 ***
LEAD22 <— Rscmanagement 1.098 .099 11.097 ***
LEAD39 <— Orclimate 1.027 .067 15.410 ***
LEAD40 <— Orclimate 1.000

Tabel 9.6. Nilai-nilai regresi terstandar

Estimate

LEAD14 <— Lead .565
LEAD13 <— Lead .665
LEAD12 <— Lead .802
LEAD11 <— Lead .640
LEAD10 <— Lead .597
LEAD9 <— Lead .561
LEAD8 <— Lead .790
LEAD7 <— Lead .823
LEAD6 <— Lead .827
LEAD33 <— Pstafdev .714
LEAD32 <— Pstafdev .757
LEAD31 <— Pstafdev .721
LEAD30 <— Pstafdev .818
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Estimate

LEAD29 <— Pstafdev .659
LEAD28 <— Pstafdev .731
LEAD38 <— Orclimate .790
LEAD37 <— Orclimate .637
LEAD36 <— Orclimate .729
LEAD35 <— Orclimate .628
LEAD34 <— Orclimate .718
LEAD21 <— Managerialact .762
LEAD20 <— Managerialact .794
LEAD19 <— Managerialact .826
LEAD18 <— Managerialact .512
LEAD17 <— Managerialact .763
LEAD16 <— Managerialact .734
LEAD15 <— Managerialact .674
LEAD5 <— Visionary .665
LEAD4 <— Visionary .709
LEAD3 <— Visionary .647
LEAD2 <— Visionary .759
LEAD1 <— Visionary .731
LEAD27 <— Rscmanagement .756
LEAD26 <— Rscmanagement .705
LEAD25 <— Rscmanagement .750
LEAD24 <— Rscmanagement .774
LEAD23 <— Rscmanagement .764
LEAD22 <— Rscmanagement .753
LEAD39 <— Orclimate .837
LEAD40 <— Orclimate .867

Antar faktor exogen juga berkorelasi positif dan signifikan. Hasil ini dapat
dilihat pada Tabel 9.7.
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Tabel 9.7. Korelasi antar variabel exogen

Estimate

Lead <—> Pstafdev .833
Lead <—> Visionary .870
Lead <—> Managerialact .908
Pstafdev <—> Rscmanagement .889
Managerialact <—> Visionary .851
Visionary <—> Rscmanagement .775
Orclimate <—> Visionary .769
Pstafdev <—> Visionary .709
Lead <—> Orclimate .775
Lead <—> Rscmanagement .857
Managerialact <—> Rscmanagement .906
Pstafdev <—> Managerialact .795
Orclimate <—> Managerialact .840
Pstafdev <—> Orclimate .784
Orclimate <—> Rscmanagement .824

Seberapa besar kontribusi masing-masing indikator terhadap faktor atau
exogenous variable yang dijelaskannya, dapat ditemukan berdasarkan hasil kuadrat
nilai-nilai regresi terstandar atau loading seperti dilaporkan dalam Tabel 9.8.

Tabel 9.8. Squared Multiple Correlations

Estimate

LEAD40 .751
LEAD39 .701
LEAD22 .568
LEAD23 .584
LEAD24 .599
LEAD25 .563
LEAD26 .498
LEAD27 .571
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Estimate

LEAD1 .535
LEAD2 .576
LEAD3 .419
LEAD4 .503
LEAD5 .442
LEAD15 .455
LEAD16 .539
LEAD17 .582
LEAD18 .262
LEAD19 .682
LEAD20 .631
LEAD21 .581
LEAD34 .515
LEAD35 .395
LEAD36 .531
LEAD37 .406
LEAD38 .625
LEAD28 .535
LEAD29 .434
LEAD30 .669
LEAD31 .520
LEAD32 .572
LEAD33 .509
LEAD6 .683
LEAD7 .677
LEAD8 .624
LEAD9 .315
LEAD10 .356
LEAD11 .409
LEAD12 .643
LEAD13 .442
LEAD14 .319
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Kesimpulan dari hasil estimasi loading yang signifikan tersebut menggambarkan
bahwa item-item sakala pengukuran kepemimpinan ini telah berfungsi dengan baik
dalam menjelaskan faktor-faktor exogenous yang mewakili mereka. Seberapa tinggi
kualitas model ini dalam kemampuannya untuk memprediksi gejala yang diukur, masih
perlu diuji dengan memeriksa indikator fit indices yang dihasilkan oleh model
sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.9.

Tabel 9.9. Ringkasan nilai-nilai fit skala pengukuran kepemimpinan model faktor
berkorelasi

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Default model 95 1266.007 725 .000 1.746
Saturated model 820 .000 0
Independence model 40 6048.613 780 .000 7.755

Model RMR GFI AGFI PGFI

Default model .022 .773 .743 .683
Saturated model .000 1.000
Independence model .205 .108 .063 .103

Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI

Default model .791 .775 .898 .890 .897
Saturated model 1.000 1.000 1.000
Independence model .000 .000 .000 .000 .000

Model PRATIO PNFI PCFI

Default model .929 .735 .834
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 1.000 .000 .000
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Model NCP LO 90 HI 90

Default model 541.007 446.017 643.843
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 5268.613 5024.444 5519.349

Model FMIN F0 LO 90 HI 90

Default model 6.236 2.665 2.197 3.172
Saturated model .000 .000 .000 .000
Independence model 29.796 25.954 24.751 27.189

Model FMIN F0 LO 90 HI 90

Default model 6.236 2.665 2.197 3.172
Saturated model .000 .000 .000 .000
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BAB 10
HASIL CFA ANALYSIS MODEL SKALA PENGUKURAN

VARIABEL SITUASI ORGANISASI DAN ORIENTASI
KEPEMIMPINAN

A. Variabel Situasi Organisasi
Validasi sakala pengukuran situasi organisasi berhubungan dengan proses

analisis hasil uji validasi terhadap komponen-komponen: (1) tugas dan struktur organisasi,
(2) posisi sebagai pemimpin, dan (3) hubungan kemanusiaan. Berdasarkan ketiga
komponen tersebut, tim peneliti telah mengembangkan tiga skala pengukuran yang
diberi label skala tugas dan struktur organisasi sekolah, skala pengukuran tentang posisi
sebagai pemimimpin, dan skala hubungan kemanusiaan. Indikator-indikator untuk setiap
skala dikembangkan yang masing-masing skala memiliki 5 item pertanyaan (indikator),
seluruhnya berjumlah 15 item. Untuk memvalidasi apakah ketiga sakala telah didukung
oleh keadaan data, maka teknik yang diterapkan sama seperti tahapan analisis skala-
skala sebelumnya, yaitu menerapkan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA).
Model hirarkhis juga dipilih sebagai alternatif validasi model dengan SEM. Oleh sebab
itu, penjelasan lengkap bagaimana teknis validasi tersebut tidak diulang lagi dalam
bagian ini.

Sesuai model hirarkhi yang dipilih itu, maka kesemua variabel laten
diperlakukan sebagai faktor-faktor urutan pertama yakni berada dalam jenjang atau
lapisan pertama (first layer) meliputi komponen Orgtask, Leader, dan Relation.
Sementara pada level kedua (second layer) factor utama: Contingency. Bangunan
struktur model demikian yang telah berhasil tim peneliti kembangkan diilustrasikan
pada Gambar 10.1.
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Gambar 10.1. Model skala pengkuran aspek situasional organisai sekolah

Sebelum melaporkan hasil uji validasi skala di atas, maka unsur-unsur yang
diilustrasikan dalam gambar tersebut perlu dijelaskan termasuk item-item indikator
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yang telah dikembangkan. Dekskripsi variabel dan indikator-indikator pertanyaan
dideskripsikan dalam Tabel 10.1.
Tabel 10.1. Deskripsi variabel dan daftar item model hierarkhi skala pengukuran

situasi organisasi (contingency)

Variabel laten Variabel laten
Kode item Daftar item pertanyaan

(Lapis kedua) (Lapis pertama)

Orgtask SITUAT41 Tujuan dan target pekerjaan yang ditugaskan kepada
(Tugas/struktur) guru/anggota

SITUAT42 Prosedur pengelolaan pekerjaan
SITUAT43 Deskripsi metode pelaksanaan tugas
SITUAT44 Pembagian tugas kepada tim guru
SITUAT45 Ketentuan waktu penyelesaian tugas

Contingency Leader1 LEADER46 Keahlian sebagai pemimpin organisasi sekolah
(Pemimpin) LEADER47 Pendidikan yang telah diraih oleh kepala sekolah

LEADER48 Status formal sebagai kepala sekolah
LEADER49 Kemampuan dalam memimpin sekolah
LEADER50 Kewibawaan kepala sekolah di hadapan para guru

Relation HUMREL51 Hubungan informal kepala sekolah dengan para
(Hubungan) guru dan staf

HUMREL52 Komunikasi kepala sekolah dengan guru
HUMREL53 Kepercayaan kepala sekolah terhadap para anggota
HUMREL54 Kedekatan kepala sekolah dengan tim guru
HUMREL55 Keharmonisan dengan para anggota

Hasil komputasi secara simultan faktor-faktor yang ada pada layer pertama
telah disajikan pada Gambar 10.1 dan Tabel 10.1. Nilai-nilai estimasi yang dihasilkan
signifikan, sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel 10.2.

Tabel 10.2. Daftar nilai regresi tidak terstandar model pengukuran situasi
organisasi

Estimate S.E. C.R. P Label

Orgtask <— Contingency .451
Relation <— Contingency .722
Leader1 <— Contingency .708
SITUAT41 <— Orgtask 1.000
SITUAT42 <— Orgtask 1.113 .099 11.297 ***
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Estimate S.E. C.R. P Label

SITUAT43 <— Orgtask 1.054 .096 10.931 ***
SITUAT44 <— Orgtask .940 .096 9.785 ***
SITUAT45 <— Orgtask .917 .101 9.081 ***
LEADER46 <— Leader1 1.000
LEADER47 <— Leader1 .744 .064 11.572 ***
LEADER48 <— Leader1 .840 .064 13.088 ***
LEADER49 <— Leader1 1.199 .075 15.929 ***
LEADER50 <— Leader1 1.142 .075 15.149 ***
HUMREL51 <— Relation 1.000
HUMREL52 <— Relation 1.019 .060 17.115 ***
HUMREL53 <— Relation .999 .064 15.516 ***
HUMREL54 <— Relation 1.108 .060 18.415 ***
HUMREL55 <— Relation 1.006 .066 15.246 ***

Adapun secara terstandar, hasil komputasi di atas dilaporkan dalam Tabel
10.3.

Tabel 10.3. Daftar nilai regresi terstandar model pengukuran situasi organisasi

Estimate

Orgtask <— Contingency .740
Relation <— Contingency .898
Leader1 <— Contingency .921
SITUAT41 <— Orgtask .748
SITUAT42 <— Orgtask .815
SITUAT43 <— Orgtask .788
SITUAT44 <— Orgtask .708
SITUAT45 <— Orgtask .659
LEADER46 <— Leader1 .820
LEADER47 <— Leader1 .724
LEADER48 <— Leader1 .791
LEADER49 <— Leader1 .903
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Estimate

LEADER50 <— Leader1 .873
HUMREL51 <— Relation .851
HUMREL52 <— Relation .890
HUMREL53 <— Relation .843
HUMREL54 <— Relation .925
HUMREL55 <— Relation .835

Dari kedua gambar dan tabel tersebut dapat dilaporkan bahwa ketiga faktor
yang berada pada lapisan pertama secara signifikan berhubungan dengan faktor utama
“Contingency” (situasi organisasi) pada lapisan kedua dengan masing-masing loading
(1) tugas dan struktur,  = 0.74; pemimpin,  = > 0.92; dan hubungan,  = > 0.90.
Capaian tersebut membuktikan bahwa bahwa variabel atau faktor “Contingency” secara
statistik merupakan penyebab ketiga dimensi atau faktor dalam model pengukuran.
Loading per item yang diperoleh juga dapat dilihat. Dari 15 item yang telah diuji, hasilnya
menunjukkan sebagian besar item meraih loading memadai dan positif. Perolehan
demikian mendemonstrasikan secara umum item-item ini dapat berfungsi sebagai reflektor
yang baik bagi ketiga faktor di dalam model hirarkhi yang dikembangkan (hierarchical
factor model). Untuk melihat bagaimana tingkat performa fit yang dicapai, maka hasil
analisis standar prosedur CFA juga disajikan secara lengkap dalam tabel-tabel berikut.
Nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi (r2) yang diperoleh oleh masing-masing variabel
rata-rata cukup tinggi, yang menunjukkan proporsi varian yang disumbangkan cukup
besar dalam menjelaskan faktor yang mewakili mereka.

Walaupun demikian, untuk indikator-indikator fit lainnya tidak dapat
dimunculkan secara lengkap. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah unknown
parameter yang diestimasi lebih kecil daripada jumlah komponen informasi yang
dihasilkan, di samping itu kemungkinan terbatasnya jumlah anggota sampel penelitian.
Tetapi, nilai-nilai statistik lainnya terutama loading dan nilai-nilai hasil kuadrat loading
(varian) sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai informasi memadai bagi
pengembangan model pengukuran penekitian ini. Di sampingt itu nilai fit indicator
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terutama GFI (Goodness-of-Fit-Index) memperoleh nilai 0.90, mendekati angka “1”.
Ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan ini relatif sudah memadai sebagai
model yang didukung data. Dibandingkan kedua model sebelumnya, kelemahannya
hanya terletak pada ketidak mampuan model ini kemungkinan dalam memperediksi
estimasi respon-respon dari sampel pada konteks yang berbeda dan lebih luas.

B. Variabel Orientasi Kepemimpinan
Konstruksi sakala pengukuran orientasi kepemimpinan memuat dua komponen

uatama tentang orientasi atau tipe kepemimpinan, yaitu: (1) kepemimpinan yang
berorientasi pada tugas, dan (2) kepemimpinan yang berorientasi pada manusia atau
SDM. Berdasarkan kedua komponen ini, tim peneliti telah mengembangkan dua skala
pengukuran yang diberi label skala kepemimpinan berorientasi apda tugas, dan
kepemimpinan berorientasi pada manusia. Indikator-indikator untuk setiap dimensi
pengukuran terdiri dari 10 item pertanyaan (indikator), atau seluruhnya berjumlah 20
item. Untuk memvalidasi apakah kedua dimensi pengukuran ini secara riil didukung
oleh data, maka teknik yang diterapkan sama seperti tahapan analisis skala-skala
sebelumnya, yaitu menerapkan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA). Seperti
terhadap sakala-skala lainnya, model hirarkhis juga dipilih sebagai alternatif validasi
dengan menerapkan prosedur SEM. Karena tahap-tahap analisisnya hamper sama
seperti sebelumnya, maka penjelasan lengkap bagaimana teknis validasi tersebut tidak
disajikan kembali dalam bagian ini. Seperti terlihat pada Gambar 6.5, kesemua variabel
exogenous atau laten diperlakukan sebagai faktor-faktor urutan pertama yakni berada
pada lapisan pertama (first layer) meliputi “Taskorient” dan “Humanorient”.
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Gambar 10.2. Model pengukuran orientasi kepemimpinan sekolah

Sebelum memaparkan secara detail hasil uji validasi skala orientasi
kepemimpinan, faktor-faktor atau komponen-komponen dan indikator yang
diilustrasikan dalam gambar tersebut perlu dijelaskan, dilengkapi dengan item-item
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pertanyaan yang telah dikembangkan. Jabaran variabel dan indikator-indikator tersebut
disajikan dalam Tabel 10.4.

Tabel 10.4. Penjelasan variabel dan daftar item model hierarkhi skala pengukuran
orientasi kepemimpinan

Variabel laten Variabel laten
Kode item Daftar item pertanyaan

(Lapis kedua) (Lapis pertama)

Taskorient TASK56 Tujuan-tujuan organisasi sekolah dirumuskan dengan
(Orientasi pada jelas
tugas) TASK57 Tujuan-tujuan yang akan dicapai bersifat menantang

TASK58 Kepala sekolah lebih menekankan kinerja tinggi
TASK59 Percaya kepada kemampuan bawahan mencapai tujuan-

tujuan
TASK60 Lebih mentingkan target pencapaian sasaran
TASK61 Fokus pada pemenuhan batas waktu penyelesaian
TASK62 Mendorong bawahan menyelesaikan pekerjaan sesuai

target mutu
TASK63 Memastikan anggota untuk bekerja fokus pada tujuan

yang akan dicapai
TASK64 Memonitor kemajuan pekerjaan anggota berdasarkan

target yang ditetapkan
TASK65 Memastikan anggota menyelesaikan pekerjaan sesuai

jadwal yang ditentukan
LeadOrient Humanorient HUMAN66 Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan

(Orientasi pada anggota
manusia) HUMAN67 Menjaga hubungan baik dengan para anggota

HUMAN68 Memperhatikan kebutuhan individual anggota dalam
pelaksanaan tugas

HUMAN69 Memotivasi anggota dengan pemberian insentif
terhadap hasil pekerjaan

HUMAN70 Fokus perhatian pada kecukupan upah atau gajih para
anggota

HUMAN71 Secepat mungkin memberikan upah setelah pekerjaan
para anggota selesai

HUMAN72 Lebih mementingkan kepuasan individual anggota
dalam bekerja

HUMAN73 Memenuhi permintaan anggota merubah jadwal
penyelesaian kerja

HUMAN74 Memenuhi permintaan anggota untuk melengkapi
peralatan kerja

HUMAN75 Mempertimbangkan masukan-masukan perbaikan
sistem kerja organisasi
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Tabel 10.5. Daftar kofisien regresi tidak terstandar

Estimate S.E. C.R. P Label

Taskorient <— LeadOrient 1.000
Humanorient <— LeadOrient .978
TASK56 <— Taskorient 1.000
TASK57 <— Taskorient 1.070 .116 9.253 ***
TASK58 <— Taskorient .964 .105 9.147 ***
TASK59 <— Taskorient .891 .105 8.456 ***
TASK60 <— Taskorient .943 .102 9.280 ***
TASK61 <— Taskorient .960 .103 9.302 ***
TASK62 <— Taskorient 1.323 .113 11.663 ***
TASK63 <— Taskorient 1.209 .106 11.411 ***
TASK64 <— Taskorient 1.215 .113 10.728 ***
TASK65 <— Taskorient 1.108 .107 10.384 ***
HUMAN66 <— Humanorient 1.000
HUMAN67 <— Humanorient .850 .091 9.354 ***
HUMAN68 <— Humanorient 1.071 .106 10.143 ***
HUMAN69 <— Humanorient 1.010 .121 8.361 ***
HUMAN70 <— Humanorient 1.020 .107 9.495 ***
HUMAN71 <— Humanorient 1.007 .114 8.872 ***
HUMAN72 <— Humanorient .721 .128 5.631 ***
HUMAN73 <— Humanorient .555 .110 5.051 ***
HUMAN74 <— Humanorient .883 .088 10.022 ***
HUMAN75 <— Humanorient 1.001 .094 10.657 ***

Nilai-nilai statistik yang diperoleh dari hasil analisis secara simultan
menggunakan teknik CFA terhadap faktor-faktor yang ada pada layer pertama telah
disajikan pada Gambar 10.2. dan Tabel 10.5. Kesemua nilai estimasi yang dihasilkan
adalah signifikan. Kedua faktor yang berada pada lapisan pertama secara signifikan
berhubungan dengan faktor utama “LeadOrient” (Orientasi Kepemimpinan) pada lapisan
kedua dengan masing-masing loading “Taskorient”,  = 0.97 dan “Humanorient”,  =
> 0.75. Prestasi demikian menunjukkan bahwa bahwa variabel utama “orientasi
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kepemimpinan” secara statistik merupakan penyebab kedua variabel laten lainnya
(orientasi pada tugas - orientasi pada manusia) dalam model pengukuran. Semua item
juga mendapatkan loading yang memadai. Sebagaimana dilaporkan dalam Tabel 29,
dari 20 item yang divalidasi, sebagian besar item meraih loading tinggi dan positif (dalam
range  = 0.60 - 0.97). Kecuali item “human73” yang memperoleh loading  = >
0.37, tetapi positif. Perolehan demikian mendemonstrasikan secara umum item-item
ini dapat berfungsi sebagai reflektor yang baik bagi ketiga faktor di dalam model hirarkhi
yang dikembangkan (hierarchical factor model). Untuk melihat bagaimana tingkat
performa fit yang dicapai, maka hasil analisis standar prosedur CFA juga disajikan
secara lengkap dalam tabel-tabel berikut. Nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi (r2) yang
diperoleh oleh masing-masing variabel rata-rata cukup tinggi, yang menunjukkan
proporsi varian yang disumbangkan cukup besar dalam menjelaskan faktor yang
mewakili mereka.

Tabel 10.6. Daftar kofisien regresi terstandar model pengukuran

Estimate

Taskorient <— LeadOrient .970
Humanorient <— LeadOrient .749
TASK56 <— Taskorient .707
TASK57 <— Taskorient .676
TASK58 <— Taskorient .668
TASK59 <— Taskorient .617
TASK60 <— Taskorient .678
TASK61 <— Taskorient .680
TASK62 <— Taskorient .856
TASK63 <— Taskorient .837
TASK64 <— Taskorient .786
TASK65 <— Taskorient .760
HUMAN66 <— Humanorient .741
HUMAN67 <— Humanorient .672
HUMAN68 <— Humanorient .726
HUMAN69 <— Humanorient .604
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Estimate

HUMAN70 <— Humanorient .682
HUMAN71 <— Humanorient .639
HUMAN72 <— Humanorient .412
HUMAN73 <— Humanorient .370
HUMAN74 <— Humanorient .718
HUMAN75 <— Humanorient .761

Sama halnya dengan hasil dari analisis skala “situasi organisasi” sebelumnya,
model terakhir ini tidak dapat secara lengkap memunculkan indikator-indikator model
fit. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah unknown parameter yang diestimasi
lebih kecil daripada jumlah komponen informasi yang dihasilkan, di samping itu
kemungkinan terbatasnya jumlah anggota sampel penelitian. Tetapi, nilai-nilai statistik
lainnya terutama loading dan nilai-nilai hasil kuadrat loading (varian) sudah cukup
memadai untuk digunakan sebagai informasi memadai bagi pengembangan model
pengukuran penelitian ini. Karena indikator-indikator fit tidak bisa dibaca secarav
lengkap, maka model demikian tidak bisa diidentifikasi. Capaian demikian memunculkan
kelemahan yang perlu diantisipasi yakni model yang dihasikan ini kemungkinan kurang
mampu memperediksi estimasi respon-respon dari sampel pada konteks yang lebih
luas dan berbeda.
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BAB 11
HASIL PATH ANALYSIS:

BUDAYA ORANISASI, SITUASI,
ORIENTASI KEPEMIMPINAN, DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KINERJA KEPEMIMPINAN SEKOLAH

Analisis jalur (path analysis) di dalam penelitian ini digunakan untuk menguji
hubungan kausalitas antar variabel. Kekuatan hubungan atau pengaruh variabel X
(independent variable) terhadap variabel Y (dependent variable) juga diiukur. Tujuan
utama analisis jalur di dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan apakah terdapat
pengaruh budaya organisasi, situasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja
kepemimpiman sekolah? Secara Spesifik untuk menguji beberapa hipotesis nihil sebagai
berikut:
Ho1: Tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi

kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah.
Ho2: Tidak ada pengaruh signifikan faktor organisasional terhadap persepsi responden

mengenai budaya organisasi sekolah.
Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi responden

mengenai budaya organisasi sekolah.
Ho4: Tidak ada pengaruh langsung faktor individual terhadap persepsi responden

mengenai kinerja kepemimpinan sekolah.
Ho5: Tidak ada pengaruh langsung faktor-faktor individual responden terhadap

persepsi tentang orientasi kepemimpinan sekolah.
Ho6: Tidak ada perbedaan persepsi antara responden wanita dan pria tentang kinerja

kepemimpinan sekolah.

Penyelesaian komputasi untuk menguji keenam hipotesis di atas menggunakan
teknik analisis jalur dengan bantuan program aplikasi AMOS. Bagian-bagian uraian
berikut menyajikan hasil analisis jalur yang difokuskan pada komponen budaya
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organisasi, situasi organisasi, orientasi kepemimpinan, dan pegaruh ketiga variabel bebas
ini terhadap variabel terikat: kinerja kepemimpinan sekolah. Secara sistematis diawali
dengan presentasi hasil pengecekan multikoleariti untuk memastikan apakah hubungan
antar variabel yang diteliti layak dianalisis dengan teknik analisis jalur (path analysis).

A. Tes Multicollinearity Variabel-Variabel Bebas
Analisis jalur ini melibatkan serangkaian tindakan interpretasi variate regression

di antara variabel independen. Untuk itu sebelumnya perlu mengecek multikolineariti
hubungan antar variabel laten. Multicollenearity didefinisikan sebagai keadaan di mana
sebuah variabel dijelaskan oleh variabel lain di dalam analisis. Multicollenearity ini
muncul manakala dua atau lebih variabel berkorelasi tinggi yang mengakibatkan
membesarnya varian estimasi regresi. Apabila multikoleniariti muncul di antara variabel-
variabel ini, maka nilai t-values menjadi tidak reliabel. Di samping itu menyebabkan
problem di dalam interpretasi hasil-hasil analisis.

Untuk mendeteksi keadaan multikoleariti tersebut, maka nilai Variance
Inflation Factor (VIF) dihitung dengan bantuan SPSS. Nilai-nilai VIF yang melampaui
nilai “10” ( > 10) menunjukkan bahwa variabel itu memiliki masalah multikoleneariti,
yakni berakibat pada berkurangnya kemampuan model dalam memprediksi kekuatan
hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti. Hasil uji VIF penelitian ini dilaporkan
dalam Tabel 11. 1.

Tabel 11.1. Nilai-nilai statistik kolineariti variabel bebas

Coef fic ientsa
Model Unstandardized Standardized t Sig . Co ll ineari ty

Coe ffic ie nts Coe ffic ie nts Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -1 .000E-013 .034 .000 1.000
Humrel .158 .061 .158 2.596 .010 .306 3.264
Task .000 .051 .000 .003 .998 .434 2.303
Innov .061 .050 .061 1.211 .227 .451 2.218
Clan .240 .059 .240 4.066 .000 .325 3.081
Support .052 .065 .052 .804 .422 .265 3.772
Bureauc .074 .054 .074 1.381 .169 .394 2.538
Market -.042 .039 -.042 -1 .089 .277 .750 1.332
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Coef fic ientsa
Model Unstandardized Standardized t Sig . Co ll ineari ty

Coe ffic ie nts Coe ffic ie nts Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF

Leader .152 .056 .152 2.736 .007 .364 2.749
Peopleoriented .128 .056 .128 2.303 .022 .366 2.735
Taskoriented .285 .054 .285 5.291 .000 .390 2.563

a. Dependent Variable: LeadPerformance

Berdasarkan nilai-nilai kofisien statistik VIF dalam tabel menunjukkan bahwa
semua variabel bebas yang dites tidak memiliki nilai VIF > 10. Bisa dinterpretasikan
bahwa semua variabel bebas tersebut tidak memiliki isu kolineariti dalam hubungannya
dengan variabel terikat yang diteliti. Sehingga semua variabel bebas ini dapat
dipertahankan dan digunakan untuk analisis selanjutnya.

B. Pengaruh Secara Simultan Budaya Organisasi, Situasi, dan
Orientasi Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kepemimpinan
Sekolah

Pengujian pengaruh variabel-variabel independent atau exogenous variables
terhadap variabel-variabel dependent atau endogenous variables dalam penelitian
ini didasarkan pada model teoritik hubungan antar variabel laten yang telah ditetapkan
sebelumnya (Gambar 11.1 dan gambar 5.2). Pengaruh budaya organisasi sebagai
exogenous variable terhadap kepemimpinan diduga ditentukan oleh faktor-faktor
organisasional dan individual (Burhanuddin, 2018). Unsur-unsur organisational
mencakup status lembaga (negeri/swasta, tahun berdiri/sejarah sekolah, jumlah siswa,
dan jumlah staf sekolah). Unsur-unsur faktor individual adalah gender, usia, status
ketenagaan, tingkat atau pangkat dalam jabatan, status perkawinan, pengalaman kerja,
dan pendidikan. Selain itu terdapat tiga faktor situasional atau kontingensi yang diduga
mempengaruhi tipe dan perilaku kepemimpinan yang diterapkan di sekolah. Ini meliputi
struktur dan tugas, kondisi posisi pemimpin, dan hubungan kemanusiaan di dalam
organisasi. Kesemua ini diduga menentukan atau mempengaruhi perilaku hubungan
kedua variabel laten yang diteliti.
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TaskOriented

PeopleOrients

TaskOrients

OrgCult

Situations

LeadPertorm

Di dalam model teoritik penelitian yang diusulkan (hypothesized theoretical
framework) diprediksi bahwa semua variabel memiliki hubungan yang signifikan, hasil
analisis jalur yang telah dilaksanakan membuktikan tidak semua variabel laten yang
diteliti membuahkan kofisien regresi ( signifikan. Setelah mempertimbangkan variabel
mana yang berpengaruh atau berhubungan secara signifikan maupun sebaliknya, analisis
lebih lanjut dilakukan dengan mengesampingkan variabel-variabel yang dinilai tidak
signifikan. Terutama terhadap unsur-unsur faktor organisasional dan individual. Dengan
mengesampingkan variabel-variabel yang memiliki pengaruh atau kaitannya yang tidak
signifikan, maka model path final yang dihasilkan dipresentasikan pada Gambar 7.1.

Gambar 11.1 Model path final pengaruh budaya oranisasi, situasi, dan
orientasi kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan
sekolah
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Untuk memudahkan proses analisis, variabel-variabel yang digunakan dalam
path model perlu dijelaskan sebagaimana dalam Tabel 11.2.

Tabel 11.2. Deskripsi variabel dalam model

Variabel-variabel Des kripsi Variabel
Des kripsi

late n manife s t

OrgCult Budaya organisasi Bureauc Birokratik
Suport Suportif
Market Pasar
Clan Klan
Adhoc Adhokrasi
Innov Inovatif

TaskOrients Orientasi pada tugas Takoriented Kepemimpinan berorientasi
pada tugas

PeopleOrients Orientasi pada manusia Peopleoriented Kepemimpinan berorientasi
pada manusia

Situations Situasi Task Tugas dan struktur
Leader Posisi pemimpinan
Humrel Hubungan kemanusiaan

LeadPerfoam Kinerja kepemimpinan Vision Visi misi
Leading Memimpin
Managerial Mengelola
Resource Pengelolaan sumber daya
Profdev Pengembangan profesional
Orgclimate Iklim organisasi

Hasil komputasi final path model yang ditampailkan pada Gambar 11.1
menunjukkan pengaruh yang signifikan variabel laten budaya organisasi terhadap kinerja
kepemimpinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pengaruh
variabel budaya terhadap kinerja kepemimpinan meraih kofisien  = 0.33 dan secara
tidak langsung (indirect effect) dengan kofisien  = 0.48. Disusul oleh kedua jenis
orientasi kepemimpinan (orientasi pada tugas dan orientasi pada manusia) hanya memiliki
pengaruh langsung terhadap kinerja kepemimpinan, masing-masing dengan kofisien 
= 0.14 dan 0.54. Adapun variabel atau faktor situasi organisasi hanya memberikan
pengaruh tidak langsung ( = 0.64), yakni melalui variabel kepemimpinan yang berorientasi
pada manusia sebagai mediator. Berarti dengan jalur tidak langsung ini, apabila efek
faktor situasi tersebut naik sebesar 1 standar deviasi (SD), kinerja kepemimpinan
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diprediksi akan naik poula sebesar 0.64 standar deviasi. Perolehan kofisien ini adalah
sebagai tambahan selain kemungkinan adanya pengaruh langsung faktor situasi terhadap
kepemimpinan.

Nilai-nilai statistik dan kofisien regresi tidak terstandar dan terstandar secara
lengkap dan representatip disajikan pada Tabel 11.3 dan Tabel 11.4.

Tabel 11.3. Daftar kofisien regresi tidak terstandar

Estimate S.E. C.R. P

Situations <— OrgCult .702 .081 8.707 ***
PeopleOrients <— Situations 1.067 .096 11.075 ***
TaskOrients <— Situations 1.311 par_18
LeadPerform <— PeopleOrients .545 par_14
LeadPerform <— OrgCult .335 .069 4.864 ***
LeadPerform <— TaskOrients .088 par_19
Vision <— LeadPerform 1.000
Leading <— LeadPerform 1.119 .074 15.121 ***
Managerial <— LeadPerform 1.132 .074 15.391 ***
Resource <— LeadPerform 1.098 .075 14.711 ***
Profdev <— LeadPerform 1.036 .076 13.553 ***
Orgclimate <— LeadPerform 1.052 .076 13.848 ***
Clan <— OrgCult 1.101 .083 13.303 ***
Leader <— Situations 1.116 .095 11.691 ***
Peopleoriented <— PeopleOrients 1.000
Taskoriented <— TaskOrients .770 par_8
Adhoc <— OrgCult 1.117 .082 13.545 ***
Innov <— OrgCult .994 .085 11.724 ***
Market <— OrgCult .582 .091 6.412 ***
Support <— OrgCult 1.130 .082 13.744 ***
Burueauc <— OrgCult 1.000
Humanrel <— Situations 1.159 .095 12.164 ***
Task <— Situations 1.000
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Nilai-nilai kofisien sebagaimana didaftarkan dalam Tabel 11.4 dan Tabel 11.5
menunjukkan kekuatan efek langsung budaya organisasi sekolah terhadap efektivitas
kepemimpinan sekolah. Sehingga, bisa diinterpretasikan karena terbukti ada pengaruh
langsung budaya organisasi terhadap variabel kepemimpinan ini, maka apabila kekuatan
variabel budaya organisasi naik 1 standard deviation (SD), akan diikuti dengan
kenaikan efektivitas kepemimpinan kurang lebih 0.33 SDs (Kline, 1998).

Tabel 11.4. Daftar kofisien regresi terstandar

Estimate

Situations <— OrgCult .739
PeopleOrients <— Situations .990
TaskOrients <— Situations .730
LeadPerform <— PeopleOrients .543
LeadPerform <— OrgCult .326
LeadPerform <— TaskOrients .146
Vision <— LeadPerform .796
Leading <— LeadPerform .891
Managerial <— LeadPerform .901
Resource <— LeadPerform .874
Profdev <— LeadPerform .825
Orgclimate <— LeadPerform .838
Clan <— OrgCult .853
Leader <— Situations .822
Peopleoriented <— PeopleOrients .794
Taskoriented <— TaskOrients 1.019
Adhoc <— OrgCult .865
Innov <— OrgCult .770
Market <— OrgCult .451
Support <— OrgCult .875
Burueauc <— OrgCult .775
Humanrel <— Situations .854
Task <— Situations .737
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Tabel 11.5. Efek langsung terstandar

OrgCult Situations Task People Lead
Orients Orients Perform

Situations .739 .000 .000 .000 .000
TaskOrients .000 .730 .000 .000 .000
PeopleOrients .000 .990 .000 .000 .000
LeadPerform .326 .000 .146 .543 .000
Taskoriented .000 .000 1.019 .000 .000
Peopleoriented .000 .000 .000 .794 .000
Humanrel .000 .854 .000 .000 .000
Leader .000 .822 .000 .000 .000
Task .000 .737 .000 .000 .000
Innov .770 .000 .000 .000 .000
Adhoc .865 .000 .000 .000 .000
Clan .853 .000 .000 .000 .000
Market .451 .000 .000 .000 .000
Support .875 .000 .000 .000 .000
Burueauc .775 .000 .000 .000 .000
Orgclimate .000 .000 .000 .000 .838
Profdev .000 .000 .000 .000 .825
Resource .000 .000 .000 .000 .874
Managerial .000 .000 .000 .000 .901
Leading .000 .000 .000 .000 .891
Vision .000 .000 .000 .000 .796

Kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria ditentukan
berdasarkan pedoman interpretasi kofisien regresi ) yang digunakan dalam penelitian
ini. Dengan meminjam klasifikasi penilaian yang direkomendasikan oleh Cohen (1988),
maka ukuran-ukuran kekuatan pengaruh kofisien hasil analisis jalur (effect sizes of
the path coefficients) ditetapkan sebagai berikut:
Klasifikasi effect size:
Kecil ( = 0.02),
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Sedang ( = 0.15)
Besar ( = 0.35)

Kofisien terstandar sebesar  > 0.02, p < 0.01 dinilai relevan untuk proses
interpretasi kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria (Cohen,
1988).

Tabel 11.6. Efek tidak langsung terstandar

OrgCult Situations Task People Lead
Orients Orients Perform

Situations .000 .000 .000 .000 .000
TaskOrients .539 .000 .000 .000 .000
PeopleOrients .731 .000 .000 .000 .000
LeadPerform .476 .644 .000 .000 .000
Taskoriented .549 .744 .000 .000 .000
Peopleoriented .581 .786 .000 .000 .000
Humanrel .631 .000 .000 .000 .000
Leader .607 .000 .000 .000 .000
Task .544 .000 .000 .000 .000
Innov .000 .000 .000 .000 .000
Adhoc .000 .000 .000 .000 .000
Clan .000 .000 .000 .000 .000
Market .000 .000 .000 .000 .000
Support .000 .000 .000 .000 .000
Burueauc .000 .000 .000 .000 .000
Orgclimate .671 .540 .122 .455 .000
Profdev .661 .531 .120 .448 .000
Resource .700 .563 .127 .475 .000
Managerial .722 .581 .131 .490 .000
Leading .714 .574 .130 .484 .000
Vision .638 .513 .116 .433 .000
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Nilai-nilai statistik dan kofisien regresi yang diraih oleh variabel-variabel
exogenous terhadap variabel endogen kinerja kepemimpinan baik secara langsung
maupun tidak langsung adalah signifikan ( p < 0.01). Kofisien efek tidak langsung
(Tabel 7.6.) dan efek total (Tabel Tabel 11.7) memperkuat bukti hasil analisis ini

Tabel 11.7. Efek total terstandar

OrgCult Situations Task People Lead
Orients Orients Perform

Situations .739 .000 .000 .000 .000
TaskOrients .539 .730 .000 .000 .000
PeopleOrients .731 .990 .000 .000 .000
LeadPerform .801 .644 .146 .543 .000
Taskoriented .549 .744 1.019 .000 .000
Peopleoriented .581 .786 .000 .794 .000
Humanrel .631 .854 .000 .000 .000
Leader .607 .822 .000 .000 .000
Task .544 .737 .000 .000 .000
Innov .770 .000 .000 .000 .000
Adhoc .865 .000 .000 .000 .000
Clan .853 .000 .000 .000 .000
Market .451 .000 .000 .000 .000
Support .875 .000 .000 .000 .000
Burueauc .775 .000 .000 .000 .000
Orgclimate .671 .540 .122 .455 .838
Profdev .661 .531 .120 .448 .825
Resource .700 .563 .127 .475 .874
Managerial .722 .581 .131 .490 .901
Leading .714 .574 .130 .484 .891
Vision .638 .513 .116 .433 .796

Hasil demikian dapat dimaknai bahwa baik budaya organisasi, orientasi, dan
situasi kepemimpinan secara simulan dan signifikan berpengaruh terhadap tingkat kinerja
kepemimpunan sekolah. Dengan demikian hipotesis nihil, Ho1 (tidak ada pengaruh
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secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi kepemimpinan terhadap
kinerja kepemimpinan sekolah) berhasil ditolak dan hipotesis alternatif diterima dalam
arti ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi
kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah.

Tabel 11.8 menunjukkan pengaruh budaya organisasi, faktor situasi, dan
orientasi kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah menghasilkan nilai
total varian sebesar r2 = 0.85. Dengan varian sebesar r2 0.85 berarti ketiga variabel
tersebut sebagai prediktor mampu menjelaskan 85 % variannya. Dengan kata lain,
terdapat kurang lebih 15 % kesalahan varian kepemimpinan itu sendiri. Atau masih
ada faktor lain (di luar ketiga faktor yang disebutkan di atas) diprediksi sekitar 15 %
yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel kepemimpinan ini. Tanpa harus
menjelaskan satu persatu, variabel-variabel lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel
11.8, bahwa rata-rata telah memperoleh nilai varian yang cukup tinggi. Kesimpulannya
adalah bahwa variabel-variabel prediktor berkontribusi secara sgnifikan dalam
menjelaskan varian masing-masing.

Tabel 11.8. Nilai total varian (Squared Multiple Correlations)

Estimate

Situations .546
TaskOrients .533
PeopleOrients .979
LeadPerform .847
Taskoriented 1.038
Peopleoriented .631
Humanrel .730
Leader .676
Task .543
Innov .593
Adhoc .749
Clan .727
Market .203
Support .766
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Estimate

Burueauc .600
Orgclimate .702
Profdev .680
Resource .764
Managerial .812
Leading .793
Vision .634

C. Pengaruh Faktor-Faktor Organisasional dan Individual
Model analisis jalur sebelumnya diterapkan tanpa melakukan entry terhadap

data faktor-faktor exogenous dari komponen organisasional dan individual.
Sebagaimana dijelaskan dalam uraian metodologi penelitian, penelitian ini
mempertimbangkan kedua faktor ini dalam menganalisis hubungan antar variabel laten
yang diteliti. Unsur-unsur yang diduga menentukan perilaku hubungan antar variabael
laten tersebut meliputi aspek organisasional (usia lembaga, status lembaga, jumlah guru/
staf, dan jumlah siswa) dan individual (gender, usia, golongan/pangkat, status pernikahan,
pendidikan, status ketenagaan, pengalaman/masa kerja).

Meskipun kesemua respon dalam kaitannya dengan unsur-unsur itu telah diinput
ke dalam proses komputasi analisis jalur, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua
faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk membatasi ruang lingkup deskripsi
data, berikut hanya model path dengan hasil-hasil kofisien regresi yang signifikan yang
dilaporkan seperti diilustrasikan pada Gambar 11.2. Hubungan antar variabel lainnya
juga tidak dijelaskan kembali di sini karena sudah dilakukan dalam paparan hasil analisis
jalur model sebelumnya.

Hasil analsis jalur terhadap model path pada gambar 7.2 menunjukkan bahwa
dari segi faktor organisasional, hanya faktor jumlah siswa dan jumlah guru yang memiliki
pengaruh signifikan. Adapun pada faktor individual, hampir semua faktor yang
diobservasi memiliki pengaruh signifikan, yakni: gender, usia, status pernikahan,
pendidikan, pangkat/golongan, status ketenagaan, dan pengalaman kerja menunjukkan
pengaruh signifikan terhadap hubungan antar variabel laten yang diteliti. Temuan ini
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Taskoriented

TaskOrients

OrgCult

PeopleOrients

Situations

LeasPerform

StudentN

didiukung oleh bukti nilai-nilai estimasi yang signifikan sebagaimana dipresentasikan
dalam Tabel 11.9 dan kofisien regresi terstandar pada Tabel 11.10.

Gambar. 11.2. Pengaruh faktor organisasional dan individual terhadap
perilaku hubungan antar variabel laten dalam model
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Tabel 11.9. Kofisien regresi tidak terstandar faktor organisasional dan individual

Estimate S.E. C.R. P

OrgCult <— StudentN -.003 .000 -9.109 ***
OrgCult <— TeacherN .056 .008 6.935 ***
OrgCult <— SchoolAge .004 .002 2.015 .044
Situations <— OrgCult .704 .063 11.097 ***
PeopleOrients <— Situations 1.070 .080 13.411 ***
PeopleOrients <— Psnlstat -.132 .039 -3.390 ***
PeopleOrients <— Level .142 .031 4.537 ***
PeopleOrients <— Experience -.044 .020 -2.262 .024
LeadPerform <— PeopleOrients .676 .072 9.403 ***
LeadPerform <— OrgCult .310 .059 5.232 ***
TaskOrients <— Experience -776.229 par_21
TaskOrients <— Level 1226.695 par_24
TaskOrients <— Marital 296.526 par_25
TaskOrients <— Gender 578.030 par_26
TaskOrients <— Age 426.969 par_27
TaskOrients <— Psnlstat -654.866 par_28
TaskOrients <— Education 225.877 par_29
TaskOrients <— Situations 6913.741 par_30
Vision <— LeadPerform 1.000
Leading <— LeadPerform 1.122 .061 18.364 ***
Managerial <— LeadPerform 1.132 .061 18.629 ***
Resource <— LeadPerform 1.099 .062 17.830 ***
Profdev <— LeadPerform 1.036 .063 16.387 ***
Orgclimate <— LeadPerform 1.054 .063 16.788 ***
Clan <— OrgCult 1.095 .063 17.434 ***
Leader <— Situations 1.108 .080 13.889 ***
Taskoriented <— TaskOrients .000 par_8
Adhoc <— OrgCult 1.115 .062 17.836 ***
Innov <— OrgCult .993 .064 15.395 ***
Market <— OrgCult .586 .069 8.456 ***
Support <— OrgCult 1.128 .062 18.116 ***
Burueauc <— OrgCult 1.000
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Estimate S.E. C.R. P

Humanrel <— Situations 1.139 .080 14.316 ***
Task <— Situations 1.000
Peopleoriented <— PeopleOrients 1.000

Tabel 11.10. Regresi terstandar faktor organisasional dan individual

Estimate

OrgCult <— StudentN -.535
OrgCult <— TeacherN .392
OrgCult <— SchoolAge .109
Situations <— OrgCult .816
PeopleOrients <— Situations .972
PeopleOrients <— Psnlstat -.128
PeopleOrients <— Level .173
PeopleOrients <— Experience -.084
LeadPerform <— PeopleOrients .670
LeadPerform <— OrgCult .323
TaskOrients <— Experience -.221
TaskOrients <— Level .224
TaskOrients <— Marital .019
TaskOrients <— Gender .041
TaskOrients <— Age .078
TaskOrients <— Psnlstat -.095
TaskOrients <— Education .017
TaskOrients <— Situations .940
Vision <— LeadPerform .845
Leading <— LeadPerform .922
Managerial <— LeadPerform .928
Resource <— LeadPerform .908
Profdev <— LeadPerform .868
Orgclimate <— LeadPerform .880
Clan <— OrgCult .901
Leader <— Situations .857
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Estimate

Taskoriented <— TaskOrients .821
Adhoc <— OrgCult .912
Innov <— OrgCult .841
Market <— OrgCult .549
Support <— OrgCult .919
Burueauc <— OrgCult .846
Humanrel <— Situations .876
Task <— Situations .788
Peopleoriented <— PeopleOrients .843

Faktor jumlah siswa ditemukan berpengaruh signifikan, dengan nilai kofisien
= -.53. Nilai negatif di sini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah siswa di
sekolah menentukan persepsi responden guru terhadap buadaya organisasi yang
diterapkan di sekolah. Semakin kecil jumlah siswa yang terdaftar di sekolah, semakin
kuat persepsi para guru terhadap jenis budaya organidsasi sekolah yang dikembangkan
oleh pimpinan sekolah. Sebaliknya, dari sisi jumlah guru/staf, = 0.39 membuktikan
pengaruh signifikan, yakni semakin besar jumlah guru dan staf di sekolah, maka semakin
kuat pula persepsi anggota yang mewarnai pandangan mereka tentang budaya organsasi
sekolah yang berkembangan di tempat kerja. Adapun, usia sekolah, dengan nilai kofisien
regresi = 0.11, memperlihatkan tingginya atau lamanya usia sekolah berpengaruh
positif terhadap jenis budaya yang telah berkembang dan kemungkinan dibina oleh
pimpinan organisasi sekolah. Artinya, semakin tua usia sekolah, semakin kuat budaya
yang dipersepsi telah tertanam atau diakui oleh para guru di dalam organisasi sekolah.
Temuan terhadap ketiga unsur ini membuktikan hipotesis nihil (Ho2: tidak ada pengaruh
signifikan faktor organisasional terhadap persepsi responden mengenai budaya
organisasi sekolah) tidak sepenuhnya benar. Dalam arti dapat ditolak, dengan penjelasan
bahwa faktor-faktor organisasional usia sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa
berpengaruh langsung terhadap persepsi tentang budaya organisasi yang berkembang
di dalam organisasi sekolah.
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Berbeda dengan faktor organisasional, sebagaimana nampak pada Gambar
11.2, semua faktor individual tidak terbukti signifikan mempengrahui secara langsung
persepsi mereka baik terhadap budaya organisasi, maupun kinerja klepemimpinan
sekolah. Dengan demikian maka kedua hipotesis nihil (Ho3 dan Ho4) tidak ditolak.
Dalam arti, karena dalam rumusan Ho3 berbunyi ”tidak ada pengaruh signifikan faktor
individual terhadap persepsi responden mengenai budaya organisasi sekolah”, maka
hipotesis nihil ini benar. Terbukti berdasarkan kofisien regresi yang dihasilkan oleh
model path yang diuji, kesemua unsur-unsur dalam faktor individual yang diteliti (usia,
gender, status pernikahan, tingkat pendidikan, pangkat, status ketenagaan, pengalaman
kerja) tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel laten budaya organisasi.
Demikian juga terhadap hasil uji hipotesis nihil Ho4 (Tidak ada pengaruh langsung
faktor individual terhadap persepsi responden mengenai kinerja kepemimpinan sekolah),
tidak dapat ditolak. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa unsur-unsur dalam faktor
individual yang diukur itu juga tidak memiliki dampak langsung terhadap persepsi para
responden tentang tingkat atau keadaan kinerja kepemimpinan sekolah.

Nilai-nilai kofisien regresi yang diperoleh menunjukkan unsur-unsur dalam
faktor individual ini hanya secara langsung berpengaruh pada variabel laten
“TaskOriented”, atau kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Ini meliputi gender
(= 0.04), usia (= 0.08), status pernikahan (= 0.02), pangkat = 0.22), status
ketenagaan = -.10), tingkat pendidikan = 0.02), dan pengalaman kerja = -.22).
Adapun pengaruhnya secara langsung terhadap variabel laten “PeopleOriented” adalah
faktor status ketenagaan = -.13), tingkat pangkat = 0.17), dan pengalaman kerja
= -.08).

Jika diperhatikan dengan seksama Gambar 11.2, faktor kepangkatan tersebut
(Lvl) berpengaruh secara tidak langsung (indirect) terhadap kinerja kepemimpinan
sekolah (LeadPerf) dengan nilai kofisien = 0.12 (0.173 x 0.670), yang merupakan
hasil perkalian antara kofisien “Lvl” terhadap variabel “PeopleOriented” dan kofisien
“PeopleOriented” terhadap “LeadPerf”. Artinya semakin tinggi pangkat seorang guru,
maka semakin kuat pula persepsi mereka terhadap value (nilai) positif yang diberikan
kepada variabel kinerja kepemimpinan sekolah. Dengan kata lain kelompok responden
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yang berpangkat lebih tinggi cenderung memberikan pernyataan persetujuan terhadap
item-item indikator kepemimpinan yang ditujukan kepada mereka.

Adapun faktor pengalaman kerja, ditemukan pengaruh tidak langsung terhadap
kepemimpinan dengan nilai kofisien negatif yang diperoleh melalui variabel
“PeopleOriented”, = -0.056. Ini menunjukkan di semakin pendek pengalaman kerja
guru (kelompok junior), value (nilai) kinerja kepemipinan sekolah mendapatkan
persepsi positif. Atau sebaliknya bisa dimaknai kinerja kepemimpinan dipersepsi rendah
(negatif) di lingkungan organisasi sekolah di mana para anggota guru mayoritas senior.

Demikian juga status ketenagaan (PNS/Non PNS) berpengaruh negatif secara
tidak langsung terhadap kinerja kepemimpinan, yakni dengan kofisien = -.0.09.
Pengaruhnya dimediasi oleh variabel “PeopleOriented”. Angka ini menunjukkan guru
yang berstatus non- PNS berpengaruh positif terhadap penilaian mereka tentang kinerja
kepemimpinan sekolah.

Bisa dimaknai bahwa dibandingkan para guru non-PNS junior, sejawat guru
yang berstatus PNS menilai lebih rendah kinerja kepemimpinan organisasi sekolah
mereka. Atas dasar temuan-temuan ini, maka hipotesis nihil (Ho5: tidak ada pengaruh
langsung faktor-faktor individual responden terhadap persepsi tentang orientasi
kepemimpinan sekolah) dapat ditolak. Artinya, faktor-faktor individual responden ini
justru terbukti secara umum memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi orientasi
kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi sekolah.

D. Efek Variabel-Variabel Observasi terhadap Dimensi-Dimensi
Kinerja Kepemimpinan Sekolah

Temuan-temuan yang dijelaskan dari kedua model path sebelumnya (Gambar
11.1 & Gambar 11.2.) sesungguhnya belum cukup memberikan arti yang dapat dipahami
secara lebih detail. Untuk melengkapi kekurangan ini, tim peneliti membreakdown
variabel-variabel laten menjadi sub-sub variabel yang membentuk masing masing sub
scale baik untuk menguji kekuatan pengaruh multi faktor terhadap faktor lainnya laten
lainnya. Ada empat komponen utama yang di-breakdown di sini yakni variabel budaya
porganisasi menjadi 6 sub variabel (birokratik, pasar, inovatif, klan, adhokrasi, suportif)
situasi organisasi 3 variabel (tugas/struktur, pemimpin, hubungan kemanusiaan) orientasi
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kepemimpinan 2 variabel (orientasi pada tugas, orientasi pada manusia), dan
kepemimpinan menjadi 6 dimensi atau sub-sub variabel (visi misi, memimpin, memenej,
pengelolaan sumber daya, iklim organisasi). Kesemua variabel dan sub variabel tersebut
sudah dijelaskan secara detail dalam bagian metode penelitian. Untuk memungkinkan
proses komputasi model hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti, faktor
skor masing-masing sub variabel itu dihitung menggunakan teknik analisis komponen
(principal component analysis) dengan bantuan program SPSS.

Hasil uji model awal yang diusulkan (the hypothesized path model)
menununjukkan bahwa tidak semua unsur variabel laten yang diuji menghasilkan kofisien
regresi signifikan. Untuk itu, bagian berikut hanya melaporkan hasil-hasil regesi yang
signifikan yang diilustrasikan pada Gambar 11.3 dan Tabel 11.11 dan Tabel 11.12.
Sebelum secara terperinci temuan ini dilaporkan, secara umum selain jenis budaya
pasar (market culture) dapat di jelaskan bahwa nilai-nilai kofisien regresi pengaruh
multi varabel exogenous terhadap variabel –variabel endogenous positif dan signifikan.
Temuan ini membuktikan bahwa komponen-komponen variabel exogenous yang telah
dijelaskan memiliki pengaruh signifikan terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan sebagai
variabel endogenous. Dengan pengecualian terdapat hanya satu variabel exogenous
(leader) yang signifikan pada nilai p = < 0.10. Adapun lainnya signifikan pada nilai p =
< 0.05.
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Gambar 11.3. Model path final efek variabel-variabel observasi budaya
organisasi terhadap kinerja kepemimpinan sekolah

Dengan demikian memperkuat penolakan hipotesis nihil sebelumnya (Ho1)
bahwa tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi
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kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah. Bisa ditafsirkan bahwa
berdasarkan rata-rata p-values yang diperoleh oleh hasil analisis pengaruh exogenous
latent variables terhadap endogenous variable (kinerja kepemimpinan) adalah kurang
dari 0.05, maka ini membuktikan terdapat pengaruh signifikan dan secara simultan
budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja
kepemimpinan sekolah.

Tabel 11.11. Daftar kofisien regresi tidak terstandar efek variabel-variabel
observasi budaya organisasi, situasi, dan orientasi kepemimpinan
terhadap kinerja kepemimpinan sekolah

Estimate S.E. C.R. P

Peopleoriented <— Task .175 .050 3.515 ***
Taskoriented <— Leader .168 .050 3.381 ***
Taskoriented <— Humanrel .160 .050 3.237 .001
Taskoriented <— Task .469 .050 9.466 ***
Peopleoriented <— Humanrel .515 .050 10.343 ***
Peopleoriented <— Leader .085 .050 1.712 .087
Vision <— Burueauc .322 .049 6.517 ***
Leading <— Burueauc .190 .043 4.452 ***
Profdev <— Burueauc .130 .048 2.716 .007
Vision <— Market -.133 .049 -2.688 .007
Managerial <— Market -.092 .044 -2.099 .036
Managerial <— Innov .154 .044 3.526 ***
Profdev <— Innov .096 .048 1.997 .046
Vision <— Innov .097 .049 1.970 .049
Leading <— Clan .259 .043 6.080 ***
Managerial <— Clan .261 .044 5.993 ***
Profdev <— Clan .222 .048 4.619 ***
Resource <— Clan .386 .047 8.159 ***
Managerial <— Adhoc .122 .044 2.808 .005
Orgclimate <— Clan .419 .043 9.796 ***
Leading <— Peopleoriented .332 .049 6.821 ***
Vision <— Peopleoriented .161 .057 2.856 .004
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Estimate S.E. C.R. P

Profdev <— Taskoriented .451 .055 8.247 ***
Resource <— Taskoriented .397 .054 7.365 ***
Managerial <— Taskoriented .484 .050 9.757 ***
Leading <— Taskoriented .206 .050 4.151 ***
Vision <— Taskoriented .339 .058 5.866 ***
Orgclimate <— Taskoriented .245 .050 4.891 ***
Orgclimate <— Peopleoriented .305 .049 6.243 ***
Resource <— Burueauc .125 .047 2.640 .008

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh signifikan variabel-variabel
exogenous dalam Tabel 11.11 dan Tabel 11.12, maka secara terperinci dapat
dilaporkan secara selektif bahwa pengaruh variabel faktor situasional “hubungan
kemanusiaan” terhadap tipe “kepemimpinan yang berorientasi pada manusia” memiliki
efek langsung yang terkuat dengan nilai kofisien (effect size),  = 0.57 dan terhadap
“kepemimpinan yang berorientasi pada tugas” menghasilkan kofisien regresi,  = 0.18.
Di samping itu secara tidak langsung pengaruhnya terhadap variabel dimensi-dimensi
kepemimpinan juga meraih kofisien regresi signifikan. Tabel 11.12 memperlihatkan
pengaruh variabel ini terhadap dimensi atau variabel “Orgclimate”.

Tabel 11.12. Regresi terstandar efek variabel-variabel observasi budaya organisasi,
situasi, dan orientasi kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan
sekolah

Estimate

Peopleoriented <— Task .195
Taskoriented <— Leader .191
Taskoriented <— Humanrel .183
Taskoriented <— Task .534
Peopleoriented <— Humanrel .574
Peopleoriented <— Leader .095
Vision <— Burueauc .370
Leading <— Burueauc .241

Hasil Path Analysis: Budaya Organisasi, Situasi, Orientasi Kepemimpinan, dan...     191



Estimate

Profdev <— Burueauc .156
Vision <— Market -.153
Managerial <— Market -.111
Managerial <— Innov .186
Profdev <— Innov .115
Vision <— Innov .112
Leading <— Clan .329
Managerial <— Clan .316
Profdev <— Clan .265
Resource <— Clan .449
Managerial <— Adhoc .148
Orgclimate <— Clan .503
Leading <— Peopleoriented .380
Vision <— Peopleoriented .167
Profdev <— Taskoriented .473
Resource <— Taskoriented .405
Managerial <— Taskoriented .515
Leading <— Taskoriented .231
Vision <— Taskoriented .342
Orgclimate <— Taskoriented .258
Orgclimate <— Peopleoriented .329
Resource <— Burueauc .145

Tabel 11.13. Efek langsung budaya, situasi, dan orientasi terhadap dimensi-dimensi
kinerja kepemimpinan sekolah

Human- Leader Task Adhoc Clan Innov Mar- Burue- Task- People-
rel ket auc oriented oriented

Taskoriented .183 .191 .534 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Peopleoriented .574 .095 .195 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Orgclimate .000 .000 .000 .000 .503 .000 .000 .000 .258 .329
Resource .000 .000 .000 .000 .449 .000 .000 .145 .405 .000
Managerial .000 .000 .000 .148 .316 .186 -.111 .000 .515 .000
Profdev .000 .000 .000 .000 .265 .115 .000 .156 .473 .000
Leading .000 .000 .000 .000 .329 .000 .000 .241 .231 .380
Vision .000 .000 .000 .000 .000 .112 -.153 .370 .342 .167
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(pengembangan iklim organisasi) memperoleh nilai kofisien, = 0.24, “Resource”
(pengelolan sumber daya), = 0.07, “Managerial” (pelaksanaan fungsi manajemen, 
= 0.09 “Profdev” (pengembangan professional), = 0.09, “Leading”, = 0.26, dan
“Vision” = 0.16.

Pengaruh terkuat lainnya dicapai oleh variabel situasional exogenous “Task”
(tugas dan struktur kerja) terhadap variabel endogen “Taksoriented” (kepemimpinan
berorientasi pada tugas), yakni = 0.53. Temuan demikian mengisyaratkan bahwa
situasi struktur dan tugas yang dipersepsi kuat oleh para responden berpengaruh sangat
kuat terhadap tipe kepemimpinan yang dipersepsi lebih berorientasi kepada tugas.
Secara tidak langsung bisa ditemukan pengaruh faktor situasi “Task” (tugas dan struktur)
terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan yakni pengembangan iklim organisasi (=
0.20), pengelolaan sumber daya (= 0.22), fungsi manajerial (= 0.28, pengembangan
profesional (= 0.25), pelaksanaan fungsi kepemimpinan (= 0.20), dan visi (=
0.22).

Tabel 11.14. Efek tidak langsung terstandar faktor organisasional dan individual

Human- Leader Task Adhoc Clan Innov Mar- Burue- Task- People-
rel ket auc oriented oriented

Taskoriented .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Peopleoriented .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Orgclimate .236 .080 .202 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Resource .074 .077 .216 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Managerial .094 .098 .275 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Profdev .086 .090 .253 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Leading .260 .080 .197 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Vision .158 .081 .215 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Disusul oleh variabel exogenous berikutnya”Clan” (budaya organisasi bertipe
klan) yang hanya memiliki pengaruh langsung, yakni terhadap “Orgclimate”
(pengembangan iklim organisasi) dengan nilai kofieisn = 0.50. Yang menarik adalah
dilihat dari efek total pada Tabel 11.15 menunjukkan faktor situasional “Humanrel”
terhadap tipe kepemimpinan “Peopleoriented” membuahkan efek total tertinggi, yakni
= 0.57. Disusul oleh pengaruh tipe “Taskoriented” terhadap pelaksanaan fungsi
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kepemimpinan “Managerial” dengan total kofisien = 0.52, terhadap “Profdev” =
0.47, dan “respource” = 0.41. Yang terkuat berikutnya adalah pengaruh variabel
“Clan” terhadap “Resource” dengan efek total, = 0.45.

Tabel 11.15. Efek total budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan sekolah

Human- Leader Task Adhoc Clan Innov Mar- Burue- Task- People-
rel ket auc oriented oriented

Taskoriented .183 .191 .534 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000
Peopleoriented .574 .095 .195 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Orgclimate .236 .080 .202 .000 .503 .000 .000 .000 .258 .329
Resource .074 .077 .216 .000 .449 .000 .000 .145 .405 .000
Managerial .094 .098 .275 .148 .316 .186 -.111 .000 .515 .000
Profdev .086 .090 .253 .000 .265 .115 .000 .156 .473 .000
Leading .260 .080 .197 .000 .329 .000 .000 .241 .231 .380
Vision .158 .081 .215 .000 .000 .112 -.153 .370 .342 .167

E. Persepsi Responden Wanita dan Pria tentang Kinerja
Kepemimpinan Sekolah

Hasil analisis dengan oneway anova dilaksanakan untuk membandingkan
kedua sumber varian dari kedua group data yang berbeda, yakni respon dari kelompok
responden wanita dan pria. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan
signifikan antara respon dari kelompok pria dan respon dari kelompok responden
wanita tentang kinerja kepemimpinan sekolah. Untuk menjawab permasalahan tersebut,
maka penelitian ini mengajukan hipotesis nihil (Ho6) yang perlu diuji, yakni: “tidak ada
perbedaaan persepsi antara persepsi responden pria dan wanita terhadap kinerja
kepemimpinan sekolah”.
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Tabel 11.16. Persepsi responden wanita dan pria tentang kinerja kepemimpinan
sekolah

Descriptives
LeadPerformance

95% Confidence
N Me an Std. Std. Interval for Mean Min. Max.

Deviation Error Lower Upper
Bound Bound

Female 5 5 -.1244840 1.11030380 .14971333 -.4246412 .1756731 -3.17466 1.68012
Male 149 .0459505 .95600264 .07831879 -.1088170 .2007180 -4.58366 1.82841
Total 204 .0000000 1.00000000 .07001400 -.1380479 .1380479 -4.58366 1.82841

Test of Homogeneity of Variances
LeadPerformance

Levene Statistic df1 df2 Sig.
1.758 1 202 .186

ANOVA
LeadPerformance

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1.167 1 1.167 1.168 .281
Within Groups 201.833 202 .999
Total 203.000 203

Nilai-nilai statistik hasil Test of Homogeneity of Variances dalam Tabel 11.16
ditampilkan untuk memberikan informasi apakah varian di dalam masing-masing group
sama? Karena nilai signifikansi mencapai 0.186 (> 0.01), maka dapat disimpulkan
bahwa hasil analisis ini mendapatkan nilai statistik yang memenuhi standar homoginitas
varian (homogenity of variance). Sehingga dapat dipergunakan untuk mengambil
kesimpulan statistik selan jutnya.

Sedangkan hasil uji perbedaan pada ringkasan data statistik anova pada Tabel
11.16 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah p = > 0.01 (0.281), maka
hipotesis (Ho6) bahwa tidak ada perbedaan persepsi responden antara wanita dan
pria tentang kinerja kepemimpinan) tidak dapat ditolak. Dengan kata lain dapat
disimpulkan kelompok responden guru wanita dan pria memiliki kesamaan perspsi
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tentang kinerja kepemimpinan sekolah. Hasil demikian juga dapat dikonfirmasi konsisten
oleh gambar grafik nilai rata-rata (means) pada Gambar 11.4.

Means Plots

Gambar 11.4. Plot perbedaan mean
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BAB 12
PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Uraian pembahasan berikut dikembangkan berdasarkan data hasil analisis
deskriptip dan inferensial. Nilai-nilai statistik hasil uji normalitas menunjukkan bahwa
data penelitian ini berdistribusi normal. Sebelum melaksanakan pembahasan ini lebih
detail, perlu didahului dengan membahsa hasil uji homoginitas varian. Hasil komputasi
nilai-nilai statistik test of homogeneity of variance terhadap respon kelompok sampel
wanita dan pria juga telah berhasil menurunkan nila-nilai statistik yang memperkuat
kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan signifikan respon di antara kelompok sampel
wanita dan pria tentang kinerja kepemimpinan sekolah. Keputusan ini dibuktikan dengan
nilai p-value uji homogeneity of variance = 0.186 (> 0.01). Sesuai dengan landasan
teori statistik oleh Cresswell (2010) dan Cohen et. al (2018), maka hasil demikian
bisa dijadikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa data deskriptip penelitian
ini dapat dipergunakan untuk tahap-tahap analisis selanjutnya.

A. Validitas Skala Pengukuran Budaya Organisasi dan
Kepemimpinan yang Dihasilkan

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan seperangkat instrumen yang
terbentuk dari enam kmponen (yang selanjutnya disebut skala dan sub skala
pengukuran). Keenam skala ini meliputi skala pengukuran budaya organisasi terbagi
menjadi 6 sub skala; kinerja kepemimpinan terdiri dari 6 sub skala; kondisi organisasi
meliputi 3 sub skala; dan orientasi kepemimpinan terdiri dari 2 sub skala pengukuran.
Pengkuran faktor-faktor organisasional dan individual dikembangkan menjadi 2 sub
skala pengukuran, meliputi organisasional dan individual. Demikian juga nilai-nilai alpha
coefficient skala yang dicapai oleh segenap skala pengukuran rata-rata tinggi. Dari
segi kualitas item dan skala pengukuran secara internal, telah menunjukkan tingkjat
konsistensi yang tinggi. Terbukti segenap skala dan sub skala pengukuran budaya
organisasi memperoleh nilai alpha coefficient > 0.70, dan skala kepemimpinanan,
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situasi organisasi, dan orientasi kepemimpinan mendapatkan nilai-nilai kofisien arata-
rata > 0.80. Dengan demikian dapat disimpulkan telah memenuhi standar reliabilitas
sebagai alat ukur yang dapat dipercaya secara internal sebagaimana disarankan oleh
Hair et. al. (2010) dan Creswell (Creswell, 2005, 2014).

Hasil uji validasi konstruk model pengukuran menggunakan teknik CFA dalam
prosedur SEM menghasilkan nilai rata-rata loading tinggi untuk variabel-variabel laten
utama,= > 0.80, dan item-item telah memenuhi standar loading yang dipersayaratkan
sebagai item-item yang berfungsi dengan baik untuk interpretasi struktural. Kesemua
item yang digunakan dalam model pengukuran penelitian ini juga dapat dinyatakan
berfungsi efektif sebagai reflektor faktor-faktor yang mewakilinya. Proporsi nilai-nilai
varian rata-rata tinggi untuk masing-masing skala atau variabel penelitian. Artinya
kesemua variabel yang digunakan dalam membentuk model pengukuran telah
berkontribusi secara signifikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mewakili mereka
dalam model. Yang terakhir fit indices untuk skala budaya organisasi dan kinerja
kepemimpinan menunjukkan kedua model pengukuran ini memiliki nilai fit yang baik.
Terbukti misalnya nilai RMSEA mendekati “0” dan GFI maupun TLI hampir mencapai
nilai “1”. Demikian juga nilai rata-rata 2/DF = < 5. Mengikuti pedoman Cohen (2018)
dan Hair et. al. (2010), maka dapat ditafsirkan bahwa model-model pengukuran telah
memiliki kesesuaian dengan keadaan data sesungguhnya (a good fit to the data).
Sehingga dapat dipergunakan untuk memprediksi keadaan yang sebenarnya, atau
mendekati kebenaran dari gejala yang dimiliki oleh populasi.

Hasil validasi ini mengandung implikasi bahwa skala-skala pengukuran
penelitian ini pada dasarnya melibatkan banyak variabel yang sekaligus berfungsi sebagai
faktor dan indikator. Dengan demikian konstruksi instrumen menjadi lebih kompleks
karena megandung berbagai variabel yang membuahkan sejumlah faktor dan indikator
yang saling berkaitan satau sama lain. Sehingga dapat dibayangkan jika memaksakan
penggunaan semua variabel itu di dalam proses pengukuran gejala yang diteliti akan
menjadi lebih rumit dan sangat sulit diterapkan. Skala-sakala pengukuran yang telah
berhasil divalidasi melalui prosedur SEM di atas, dengan nilai-nilai fit yang meyakinkan,
maka proses pengukuran itu dapat dipastikan akan menjadi lebih sederhana. Mengapa
demikian? Perangkat instrumen dapat dikategorikan lebih sederhana karena sejumlah
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variabel yang seharusnya dimunculkan semua dalam pengukuran, maka melalui prosedur
ini dimungkinkan jumlahnya dapat diperkecil dengan menggabungkannya ke dalam
faktor-faktor yang secara statistik dapat mewakilinya (Hair et. al., 2010). Di dalam
sistem pengembangan model pengukuran disebut memenuhi prinsip parsimony.

Di samping itu, estimasi yang disajikan dalam uraian hasil penelitian,
memperkuat temuan bahwa pengaruh tipe-tipe budaya organisasi memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel kinerja kepemimpinan sekolah. Terbukti nilai kumulatif
varian (R2)dihasilkan terhadap variabel terikat kinerja kepemimpinan ini “tinggi” 0.85.
Meskipun demikian, perolehan nilai sebesar ini menmunjukkan bahwa tidak tertutup
kemugkinan adanya fator lain yang menentukan peribahan terhadap dimensi-dimensi
tersebut, tipe-tipe budaya organisasi itu secara umum memiliki kontribusi sgnifikan
terhadap perilaku kepemimpinan kepala sekolah. Kesimpulan demikian sangat sesuai
dengan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun literatur-literatur pendukung (Champoux,
2003; Sashkin, 1984; Sashkin & Sashkin, 2003).

B. Budaya Organisasi, Situasi, Orientasi Kepemimpinan, dan
Pengaruhnya terhadap Kinerja Kepemimpinan Sekolah

Kekuatan pengaruh antar variabel yang dihitung dan dianalisis menggunakan
teknik analisis jalur (path analysis). Enam buah hipotesis nihil dirumuskan sebagai
pedoman dalam proses analisis jalur yang melibatkan pengaruh dari antar variabel
(multiple regression). Keenam hipotesis itu adalah: Ho1: Tidak ada pengaruh secara
simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja
kepemimpinan sekolah; Ho2: Tidak ada pengaruh signifikan faktor organisasional
terhadap persepsi responden mengenai budaya organisasi sekolah; Ho3: Tidak ada
pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi responden mengenai budaya
organisasi sekolah; Ho4: Tidak ada pengaruh langsung faktor individual terhadap
persepsi responden mengenai kinerja kepemimpinan sekolah; Ho5: Tidak ada pengaruh
langsung faktor-faktor individual responden terhadap persepsi tentang orientasi
kepemimpinan sekolah; Ho6: Tidak ada perbedaan persepsi antara responden wanita
dan pria tentang kinerja kepemimpinan sekolah.
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Untuk memperoleh dasar yang kuat kelayakan penerapan model analisis jalur
itu, maka test multicollinearity telah dilakukan terhadap variablel-variabel bebas.
Dengan maksud untuk memutuskan apakah multicollinearity muncul antar variabel.
Hasil uji demikian menjunjukkan bahwa nilai-nilai VIF yang diperoleh adalah = < 10.
Dapat ditafsirkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak memiliki isu koleniariti
dalam hubungannya dengan variabel terikat yang diteliti. Sesuai dengan pedoman analisis
jalur yang digunakan dalam penelitian ini (Hair et al., 2010), maka dapat disimpulkan
bahwa semua variabel bebas yang diteliti dapat dipergunakan untuk pepentingan analisis
berikutnya.

Komputasi hasil analisis jalur sebagaimana telah dideskripsikan dalam Bab
Hasil Penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap
kepemimpinan, secara langsung (= 0.33) dan tidak langsung (= 0.48). Disusul
oleh pengaruh kedua tipe kepemimpinan yakni yang berorientasi pada tugas dan orientasi
kepada pada manusia yang masing-masing hanya memiliki pengaruh langsung dengan
kofisien = 0.14 dan 0.54. Sementara faktor situasi organisasi secara tidak langsung
memiliki pengaruh terhadap kinerja kepemimpinan yakni melalui tipe kepemimpinan
yang berorientasi pada manusia atau hubungan kemanusiaan (sebagai mediator) dengan
kofisien = 0.64. Sesuai dengan standar model analisis AMOS yang digunakan dalam
penelitian ini, maka berarti melalui indirect path, apabila efek faktor situasi tersebut
mencapai kenaikan 1 standar deviasi (SD), kinerja kepemimpinan diprediksi akan
naik sebesar 0.64 standar deviasi. Kofisien yang diperoleh ini adalah sebagai tambahan
selain kemungkinan adanya pengaruh langsung faktor situasi terhadap kinerja
kepemimpinan.

Nilai-nilai kofisien yang telah dilaporkan secara lengkap dalam deskripsi hasil
penelitian menunjukkan kekuatan efek langsung budaya organisasi terhadap kinerja
atau efektivitas kepemimpinan sekolah. Relevan dengan yang dijelaskan oleh Kline
(1998), dengan demikian dapat ditafsirkan apabila kekuatan variabel budaya organisasi
mengalami kenaikan 1 standar deviasi (SD), akan diikuti oleh kenaikan kinerja
kepemimpinan sekolah kurang lebih 0.33 SDs. Temuan ini diperkuat oleh nilai-nilai
statistik dan kofisien regresi yang signifikan ( p < 0.01) pengaruh langsung (direct) dan
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tidak langsung (indirect) variabel-variabel exogenous terhadap variabel endogen
kinerja kepemimpinan.

Temuan penelitian ini secara umum dapat dirumuskan bahwa budaya organisasi,
orientasi, dan situasi kepemimpinan secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap
tingkat kinerja kepemimpunan sekolah. Hipotesis nihil, Ho1 (tidak ada pengaruh secara
simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja
kepemimpinan sekolah) dengan demikian ditolak dan hipotesis alternatif diterima.
Penolakan hipotesis ini juga diperkuat oleh hasil uji pengaruh variabel-variabel observasi
terhadap dimensi-dimensi yang digunakan dalam mengukur tingkat kinerja
kepemimpinan sekolah (pengembangan visi organisasi, kepemimpinan, manajemen,
pendayagunaan sumber daya organisasi, pengembangan profesional staf, pengembangan
iklim organisasi) juga menunjukkan pengaruh signifikan dan kuat terhadap variabel
utama kinerja kepemimpinan.

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan ini relevan dengan
penjelasan Schein (Schein, 2004, 2010) yang memandang bahwa kedua variabel ini
sebagai dua sisi koin yang sama. Budaya organisasi yang telah terbangun di dalam
organisasi sekolah otomatis akan mewarnai perilaku kepemimpinan organisasi sekolah
itu. Dan sebaliknya, intervensi kepemimpinan yang diterapkan pimpinan akan
memberikan dampak bagaimana budaya organisaasi itu dibentuk. Budaya organisasi
juga memiliki kaitan dengan unsur-unsur situasional seperti kondisi bawahan atau
anggota, kekuatan posisi pemimpin, dan struktur organisasi dan tugas. Ketiga komponen
itu akan menentukan bagaimana budaya organisasi dibentuk. Pemimpin yang efektif
seyogyanya, dengan demikian, perlu memahami aspek-aspek situasiona tersebut.
Selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan budaya
organisasi yang diinginkan. Sehingga budaya organisasi sekolah yang ada benar-benar
dapat berkontribusi kepada terbentuk sistem manajemen dan kepemimpinan yang handal
dalam membawa organisasi sekolah ke arah yang lebih maju dan produktif. Temuan
penelitian ini juga membuktikan bahwa efektivitas kedua jenis orientasi kepemimpinan
yang dipilih dan terapkan oleh pimpinan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas
unsur-unsur situasional organisasi meliputi keadaan hubungan kemanusiaan yang ada,
poisisi atau kekuatan pimpinan dalam organisasi, tugas dan struktur organisasi. Pengaruh
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aspek-aspek situasi tersebut terhadap perilaku kepemimpinan relevan dengan berbagai
studi yang dilaporkan oleh Yukl (2010). Intinya, bahwa terdapat pengaruh timbal balik
antara budaya organisasi, orientasi kepemimpinan, dan kinerja kepemimpinan sekolah.
Sehingga bisa ditafsirkan bahwa variabel budaya organisaasi itu sendiri memiliki potensi
baik sebagai penyebab maupun akibat perilaku manajemen dan kepemimpinan
organisasi. Proposisi ini sesuai dengan kesimpulan Alvesson (2002, p. 57):
“organizational culture then becomes both cause and effefect”.

Hasil penelitian di atas sinkron dengan beberapa pendapat dan kesimpulan
para ahli yang telah merumuskan beberapa proposisi tentang variabel budaya organisasi
ini. Budaya organisasi merupakan faktor vital dalam kehidupan berorganisasi. Hal ini
telah mendorong kajian-kajian melalui riset, pendidikan, dan praktek manajemen
(Alvesson, 2002). Meskipun demikian, masih sedikit perhatian ditujukan kepada kajian
bagaimana manusia dalam organisasi memikirkan, merasakan, menilai dan bertindak
yang dipandu oleh idea-idea, pengertian dan kepercayaan yang terbangun oleh suatu
kultur. Apakah para manajer beranggapan bahwa budaya organisasi itu terlalu lembut
(soft) atau sangat kompleks atau apakah di sana tidak ada badaya korporasi – tidak
akan mengurangi pentingnya nilai budaya organisasi (Alvesson, 2002). Itulah sebabnya
banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa komponen-komponen yang
membentuk budaya organisasi itu merupakan variabel-variabel penentu atau
antecedents terhadap perilaku kepemimpinan organisaski yang diharapkan (Dorfman
& House, 2004), termasuk juga mempengaruhi bagaimana pemimpin dan para manajer
berperilaku dalam mempengaruhi para anggota mereka (Wallach, 1983), dan sekaligus
menentukan variasi persepsi bawahan terhadap gaya dan tingkat kinerja kepemimpinan
organisasi (Ferreira & Hill, 2008).

C. Faktor Organisasional, Individual dan Pengaruhnya
terhadap Interaksi Variabel Budaya Organisasi dengan
Kepemimpinan Sekolah

Hasil analisis terhadap faktor-faktpor organisasional dan individual
menunjukkan bahwa dari sejumlah faktor organisasional yang diteliti, hanya jumlah
siswa dan guru berkontribusi dalam mempengaruh kekuatan pengaruh variabel-variabel
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exogen terhadap variabel endogen. Adapun pada faktor individual, hampir semua
faktor yang diukur memiliki efek signifikan, yakni: gender, usia, status pernikahan,
pendidikan, pangkat/golongan, status ketenagaan, dan pengalaman. Temuan demikian
membuktikan hipotesis nihil (Ho2) bahwa tidak ada pengaruh signifikan faktor
organisasional terhadap persepsi responden mengenai budaya organisasi sekolah) tidak
sepenuhnya benar. Dalam arti bahwa faktor-faktor organisasional meliputi usia sekolah,
jumlah guru dan siswa berpengaruh secara langsung terhadap variasi persepsi responden
tentang budaya organisasi yang terbentuk dalam organisasi sekolah.

Adapun faktor individual ditemukan tidak mempengaruhi secara langsung
persepsi responden baik terhadap budaya organisasi, maupun kepemimpinan sekolah.
Temuan demikian berarti sekaligus tidak dapat menolak hipotesis Ho3 dan Ho4. Dengan
penjelasan bahwa statemen ”tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap
persepsi responden mengenai budaya organisasi sekolah” (Ho3), adalah benar. Unsur-
unsur faktor individual itu meliputi usia, gender, status pernikahan, tingkat pendidikan,
pangkat, status ketenagaan, pengalaman kerja. Kesemua elemen ini tidak memiliki
pengaruh langsung terhadap kondisi budaya organisasi yang berkembang dalam
organisasi asekolah. Begitu pula pengaruhnya terhadap variasi persepsi responden
terhadap tingkat kinerja kepemimpinan sekolah tidak terbukti memiliki efek langsung.
Sehingga hipotesis nihil keempat (Ho4) diterima.

Meskipun demikian, temuan penelitian ini agak berbeda dengan beberapa
temuan dari studi dan poenelitian lainnya. Organisasi sekolah sebagai bagian dari suatu
sistem pengelolaan pendidikan dan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks di
mana di dalamnya terdapat berbagai aspek situasional yang diduga kuat berperan
banyak dalam menentukan keberhasilan organisasi sekolah itu. Unsur-unsur yang
terdapat dalam komponen individual seperti gender, usia, pangkat, pendidikan,
pengalaman kerja, dan status perkawinan, dan status ketenagaan-sering diprediksi
memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan organisasi sekolah (Bush &
Middlewood, 2005). Begitu juga sebagian peneliti (Burhanuddin, 2013; Bush &
Middlewood, 2005; Somech & Wenderow, 2006) menduga kuat pengaruh aspek-
aspek organisasional (struktur organisasi, status organisasi atau lembaga, ukuran
organisasi, histori kelembagaan, dan bidang pekerjaan yang ditangani) terhadap kinerja
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organisasi dan kualitas kepemimpinan staf. Walaupun hasil penelitian ini tidak
memberikan bukti temuan pengaruh signifikan dan kuat atribut individual, dalam
beberapa peluang proses kepemimpinan para pemimpin atau manajer seyognyanya
perlu mempertimbangkan unsur-unsur tersebut agar dapat mengeskplorasi model
kepemimpinan yang tepat dalam rangka meningkatkan keberhasilan kepemimpinan
organisasi (Datnow & Castellano, 2001; Ferreira & Hill, 2008; Robinson et al., 2008).

Pengaruh faktor-faktor individual meliputi gender, status pernikahan, pangkat,
status ketenagaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja secara langsung hanya
berpengaruh pada persepsi responden terhadap tipe kepemimpinan yang diterapkan
yakni “Task Oriented”, atau kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Disusul oleh
status ketenagaan, pangkat, dan pengalaman kerja yang juga memiliki pengaruh langsung
terhadap terhadap persepsi mengenai tipe kepemimpinan yang berorientasi pada manusia
atau hubungan, “people oriented”. Kesimpulannya adalah bahwa kesemua atribut
individual di atas hanya memberikan pengaruh langsung terhadap pembentukan kedua
jenis orientasi kepemimpinan organisasi. Di samping itu, hanya tiga faktor (dari unsur-
unsur individual) yakni status ketenagaan, pengalaman, dan pangkat yang memiliki
pengaruh secara tidak langsung terhadap persepsi anggota mengenai kinerja
kepemimpinan (leadership performance). Meskipun demikian, secara umum faktor-
faktor individual responden ini tetap terbukti memiliki pengaruh terhadap persepsi
orientasi kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi sekolah. Sehigga cukup
alasan untuk menolak hipotesis nihil (Ho5: tidak ada pengaruh langsung faktor-faktor
individual responden terhadap persepsi tentang orientasi kepemimpinan sekolah).
Kesimpulan demikian sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilaporkan
oleh Yukl (2010) bahwa faktor-faktor situasional termasuk di dalamnya aspek individual
dan organisasional memiliki kaitan erat terhadap variasi persepsi individu baik mengenai
perilaku pemimpin maupun tingkat keberhasilan kepemimpinan staf dalam organisasi.

Berdasarkan hasil analisis oneway anova untuk menguji perbedaan kedua
sumber varian respon dari kelompok responden pria dan wanita tentang kepemimpinan
sekolah, menunjukkan bahwa kelompok responden guru wanita dan pria memiliki
kesamaan perspsi tentang kinerja kepemimpinan sekolah. Dengan demikian, hipotesis
(Ho6) bahwa tidak ada perbedaan persepsi responden antara wanita dan pria tentang
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kinerja kepemimpinan) tidak dapat ditolak. Dapat ditafsirkan bahwa baik kelompok
responden guru pria maupun wanita, kedua kelompok memiliki kesamaan persepsi
dan ekspektasi tentang perilaku kepemimpinan dan tigkat kinerja organisasi khususnya
kepemimpnan sekolah.

D. Kesimpulan
Berdasarkan rencana penelitian yang telah dilaksanakan sejauh ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:
1. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan item-item instrumen pengukuran yang

divalidasi berdasarkan hasil uji coba instrumen dan studi utama di lapangan.
Rumusan item-item secara keseluruhan terdiri dari 115 item. Perangkat item ini
dikembangkan meliputi 40 item untuk membangun skala budaya organisasi, 40
item untuk pengukuran kinerja kepemimpinan, 15 item untuk mendeteksi situasi
atau kondisi kepemimpinan, dan 20 item untuk menguji orientasi kepemimpinan
yang diterapkan. Hasil analisis deskriptip dan uji reliabilitas dan validitas
membuktikan bahwa item-item tersebut telah memenuhi standar sebagai indikator-
indikator pengukuran yang reliabel, dan memiliki kemampuan prediksi tinggi
terhadap gejala-gejala yang diukur. Karena terbukti rata-rata mencapai nilai-nilai
statistik dimensi penilaian item yang dipersyaratkan.

2. Model teoritik pengukuran tersebut secara ilmiah berkontribusi terhadap
pegembangan teori dan pengembangan model penelitian pengembangan dalam
bidang budaya organisasi dan kepemimpinan di sekolah. Kontribusi ini terbukti
didukung oleh berbagai hasil riset terdahulu. Prestasi atau capaian ini diuji lebih
spesifik lagi menggunakan pendekatan Structural Equation Modelling yang
hasilnya menunjukkan model instrumen yang reliabel, didukung oleh skala-skala
pengukuran yang memiliki tigkat validitas tinggi.

3. Hasil uji validasi model pengukuran melalui prosedur SEM yang diterapkan dengan
teknik CFA membuktikan bahwa variabel-variabel laten utama memperoleh nilai
rata-rata loading tinggi. Item-item mendapatkan nilai-nilai standar loading tinggi,
berarti berfungsi dengan baik untuk kepentingan interpretasi struktural. Item-item
itu juga berfungsi efektif sebagai reflektor faktor-faktor yang mewakilinya. Proporsi
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nilai varian masing-masing skala pengukuran rata-rata tinggi. Artinya kesemua
variabel yang digunakan dalam membentuk model pengukuran telah berkontribusi
secara signifikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mewakili mereka dalam
model. Begitu juga skala budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan telah meraih
nilai-nilai fit yang baik. Sehingga dapat dipergunakan untuk memprediksi keadaan
atau gejala sebenarnya dari populasi yang diteliti.

4. Terdapat enam tipe budaya organisasi sekolah yakni tipe birokratik, klan, suportif,
adhokrasi, pasar, dan inovatif. Keenam tipe budaya organisasi ini secara teoritik
dinilai terbukti mewarnai organisasi sekolah yang diteliti. Masing-masing memiliki
kontribusi atau pengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kepemipinan organisasi
sekolah yang diukur. Hasil akhir analisis jalur penelitian ini menemukan adanya
pengaruh signifikan dan kuat variabel laten budaya organisasi (terdiri dari enam
tipe) terhadap kinerja kepemimpinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Temuan utama penelitian ini membuktikan budaya organisasi sekolah berpengaruh
langsung baik terhadap kinerja kepemimpinan sekolah maupun kondisi atau situasi
organisasi sekolah yang meliputi kualitas dimensi hubungan kemanusiaan, kekuatan
posisi pimpinan sekolah, dan tugas maupun atau struktur organisasi. Bisa ditafsirkan
keberhasilan kepemimpinan ditentukan bagaimana budaya organisasi ini dibangun.
Demikian pula kecenderungan tipe budaya yang ada akan menentukan kualitas
situasi organisasi. Pada gilirannya situasi tersebut mewarnai perilaku atau jenis
orientasi kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan sekolah, baik yang
berorientasi pada tugas maupun hubungan atau aspek kepentingan manusia. Dari
kedua jenis orientasi ini, kepemimpinan yang berfokus pada aspek manusia atau
hubugan kemanusiaan terbukti memiliki kontribusi lebih kuat terhadap tingkat kinerja
kepemimpinan sekolah.

6. Temuan-temuan tentang adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja
kepemimpinan ini telah memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu dan kajian-
kajian literatur. Budaya organisasi yang telah terbangun di dalam organisasi sekolah
otomatis akan mewarnai perilaku kepemimpinan organisasi sekolah. Intervensi
kepemimpinan yang diterapkan selanjutnya membawa efek tertentu terhadap
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bagaimana budaya organisaasi sekolah itu dibangun. Sehingga dapat dipandang
bahwa kedua variabel ini sebagai dua sisi koin yang sama.

7. Berdasarkan unsur-unsur faktor organisasional yang diteliti, hanya faktor jumlah
siswa dan guru yang ditemukan berkontribusi dalam mempengaruh kekuatan
pengaruh variabel-variabel exogen terhadap variabel endogen. Adapun pada faktor
individual, hampir semua faktor yang diukur memiliki efek signifikan terhadap variasi
persepsi tresponden tentang perilaku kepemimpinan. Meskipun demikian, hasil
penelitian ini mengisyaratkan bahwa unsur-unsur tersebut tetap perlu
dipertimbangkan proporsional dalam memilih dan membangun jenis budaya
organisasi dan orientasi kepemimpinan yang akan diterapkan.

E. Saran-Saran:
Budaya organisasi dan kepemimpinan terbukti memiliki hubungan yang sangat

erat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi sebagai salah satu
faktor kontigensi berpenbgaruh langsung terhadap persepsi para responden mengenai
kinerja kepemimpinan sekolah. Para manajer maupun pemimpin organisasi baik yang
bertugas di lingkungan publik maupun khsusunya lembaga pendidikan, dengan demikian
disarankan perlu mengenal dengan baik karakteristik budaya organisasi yang
berkembang di organisasi yang dipimpin. Usaha demikian diharapkan dapat membantu
kepala sekolah dalam mendeteksi budaya organisasi yang ada, sekaligus menjadikannya
sebagai dasar dalam memilih pendekatan atau tipe kepemimpinan yang akan diterapkan.
Di samping itu, melalui perilaku kepemimpinan yang diterapkan, sebagai pemimpin
mereka diharapkan dapat mengembangkan dan membina budaya organisasi agar dapat
berkontribusi terhadap keberhasilan manajemen dan kepemimpinan organisasi.

Untuk yang akan datang para peneliti perlu melaksanakan penelitian dengan
fokus yang diperluas dengan melibatkan faktor-faktor lain yang belum disasar dalam
penelitian pengembangan ini. Studi budaya organisasi ini penting dihubungkan dengan
aspek-aspek yang lebih bervariasi misalnya antara lain ekonomik, sosial, politik,
lingkungan, nilai-nilai religi yang dianut oleh individu, dan teknologi. Sasaran penelitian
sangat ideal jika diperluas terhadap kelompok subyek yang berbeda supaya hasil
penelitian ini lebih komprehensif.
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PENGANTAR

Organisasi merupakan wadah kerja sama manusia yang selalu menghadapi
berbagai tantangan dinamis dan terus mengalami perubahan-perubahan. Hal ini didorong
oleh kekuatan-kekuatan faktor situasional. Di kebanyakan literatur budaya organisasi
diidentifikasi sebagai bagian faktor situasional, dan diprediksi mempengaruhi kinerja
kepemimpinan staf. Untuk dapat mengantisipasi dan mengelola perubahan dengan baik,
maka diperlukan strategi khusus dalam merespon eksistensi budaya organisasi secara
tepat demi kemajuan sistem kerjasama pencapaian tujuan yang dicita-citakan oleh
kelompok maupun individu. Phenomena budaya organisasi, faktor-faktor individual,
dan organisional merupakan aset yang perlu didayagunakan dan kendalikan dengan
baik agar benar-benar mampu berkontribusi terhadap upaya pengembangan iklim kerja
yang kondusif. Buku manual pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan
ini dibuat dengan maksud untuk memperkenalkan kepada para user dalam memahami
konteks budaya organisasi dan kaitannya dengan kinerja kepemimpinan organisasai
sekolah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka buku manual ini disusun yang secara
garis besar menyajikan profil software pengukuran budaya organisasi sekolah dan
kinerja kepemimpinan sekolah. Secara operasional didesain sebagai petunjuk
operasional tentang bagaimana pemimpin pendidikan khususnya guru dan kepala sekolah
melaksanakan tugas-tugas:
1. Mendeteksi tipe-tipe budaya organisasi sekolah
2. Mendiagnosis situasi organisasi sekolah
3. Mengukur efektivitas kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi
4. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan sekolah
5. Mengeksplorasi model atau orientasi kepemimpinan efektif

Pemanfaatan software ini dapat diakses melalui website. Di samping
bermanfaat untuk mendeteksi kondisi buadaya organisasi secara individual, program
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ini telah dikembangkan untuk mengungkap kecenderungan kelompok menyikapi budaya
organisasi.

Sebagai tahap awal, produk ini masih merlukan penyempurnaan-
pernyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari para user, sehingga dapat
diluncurkan model akhir pengukuran yang dinilai lebih komprehensif dan feasible.

Tim peneliti/pengembang
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang
Budaya organisasi sekolah merupakan salah satu faktor situasional yang

kompleks. Kehadiran faktor ini menjadi tantangan bagi para eksekutip khususnya dalam
lingkungan organisasi pendidikian seperti kepala sekolah untuk memiliki kemampuan
dalam mengelola dan mengembangkannya menjadi faktor pendukung efektivitas
kepemimpinan di sekolah yang mereka pimpin. Alasannya adalah bahwa keberhasilan
kepemimpinan organisasi sekolah banyak ditentukan oleh faktor-faktor situasional
(Somech & Wenderow, 2006) termasuk dalamnya antara lain budaya organisasi.
Keterkaitan aspek budaya dengan kinerja kepemimpinan dapat dijelaskan bahwa variasi
budaya organisasi yang berkembang dalam sebuah organisasi sebagai lingkungan kerja
mampu memberikan dampak tertentu terhadap kinerja kepemimpinan dalam membantu
sekolah mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Kemampuan pengembangan budaya organisasi sangat diperlukan guna
menghadapi tantangan-tantangan internal dan global sehingga penyelenggaraan
pendidikan di sekolah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan mencapai tujuan
yang dicita-citakan. Sebagai pimpinan, kepala sekolah misanya perlu memiliki
pemahaman secara teoritik dan penguasaan teknis dalam mendeteksi dan melakukan
perubahan-perubahan atau penyesuaian strategi kepemimpinan berdasarkan tuntutan
situasional. Meskipun demikian, fakta dari beberapa konteks organisasi sekolah
menunjukkan bahwa para kepala sekolah dalam banyak kesempatan tidak efektif
melaksanakan proses kepemimpinan. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka
dalam memahami peranan kiritis budaya organisasi yang ada. Kesenjangan ini
menyebabkan para ahli dan peneliti menekankan perlunya pimpinan sekolah memahami
dan mengidentifikasi, serta mempertimbangkan nilai-nilai budaya organisasi secara akurat
dalam proses kepemimpinan yang di laksanakan.

Atas dasar pertimbangan teoritik dan hasil kajian empirik terhadap urgensi
model pengukuran budaya organisasi, tim pengembang memproduksi software
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instrumen pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan di lingkungan
sekolah.

Tujuan
Software ini dibuat dengan tujuan mengembangan aplikasi program

pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah. Secara fisik
dihadirkan dalam bentuk produk tangible yang dapat dipergunakan oleh para user
guna mendeteksi tipe-tipe budaya organisasi yang berkembang di sekolah, dan
menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan di lingkungan organisasi.

Manfaat
Software yang dihasilkan ini diharapkan sangat bermanfaat dalam membantu

para pelaksana dan pengembang pendidikan di lapangan. Terutama secara spesifik
dapat dipergunakan sebagai alat bantu oleh kepala sekolah dan guru-guru dalam proses
mendeteksi dan mengukur jenis-jenis budaya organisasi yang berkembang, dan
menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja kepemimpinan sekolah. Produk ini
bermanfaat bagi guru dan kepala sekolah, terutama buku pedoman yang dihasilkan
dapat dipakai dalam mendeteksi budaya organisasi dan sejauhmana kontribusinya
terhadap kepemimpinan sekolah. Dengan demikian, mereka memperoleh bahan untuk
memahami aspek-aspek situasional yang terkait dengan budaya organisasi dan
pengaruhnya terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan sekolah. Sehingga secara kreatif
dan inovatif dapat melaksanakan langkah-langkah peningkatan mutu penyelenggaraan
pendidikan di lingkungan pendidikan.
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II. PENGENALAN BUDAYA PORGANISASI ORGANISASI
DAN KEPEMIMPINAN SEKOLAH

Konsep Budaya dan Kepemimpinan Organisasi
Terdapat dua istilah atau konsep yang sangat perlu diberi batasan khusus

dalam buku pedoman ini, yakni budaya organisasi (organizational culture) dan
kepemimpinan (leadership). Pembatasan kedua istilah ini diharapkan dapat
mempertegas arah yang tepat dalam penerapan model pengukuran yang disiapkan
dalam bentuk software aplikasi sebagai alat untuk mendeteksi dan menganalisis aspek-
aspek budaya organisasi dan kepemimpinan organisasi sekolah.

Istilah budaya organisasi atau sering disebut corporate culture (Wallach,
1983), didefinisikan sebagai gambaran perilaku anggota tentang bagaimana cara mereka
bekerja dalam melakukan sesuatu di dalam organisasi atau lingkungan kerja. Sebagai
konsep atau konstruk, budaya organisasi mengandung kepercayaan-kepercayaan, nilai-
nilai, norma dan filosofi atau cara hidup (way of life) yang dianut individu dan
menentukan bagaimana segala sesuatunya berjalan. Unsur-unsur ini membentuk budaya
organisasi sebagai suatu sistem (Bartol et, al., 2002) yang membatasi bagaimana sesorang
bekerja, standar tingkah laku, cara berbicara, bagaimana mempresentasikan diri,
keharusan-keharusan yang perlu dipatuhi seseorang, dan menghubungkan para anggota,.

Kesemua unsur budaya organisasi ini muncul berasal dari lingkungan
masyarakat, dibawa oleh para individu atau anggota organisasi (Jones & George, 2006).
Budaya organisasi yang sudah tertanam di dalam sistem organisasi mampu
mengkonsolidasikan asumsi-asumsi dan tujuan-tujuan para anggota organisasi (Russell,
2001). Hal ini dipertahankan dan diadopsi individu, sehingga dapat mewarnai budaya
organisasi yang ada. Lingkungan organisasi sekolah berpotensi memiliki unsur-unsur
itu yang dimanifestasikan ke dalam empat level: airtifact, perspektif atau pandangan
individu, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi (Sergiovanni, 1987).

Adapun istilah kepemimpin didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan
oleh seorang atau kelompok pemimpin dalam mempengaruhi para anggota atau
bawahan organisasi agar mereka memiliki kemauan untuk melaksanakan tugas-tugas
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dengan penuh antusias dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
organisasi. Secara umum dapat juga didiskripsikan sebagai upaya pimpinan dalam
proses pemberdayaan (empowerment) para anggota dengan memanfaatkan dan
mendorong segenap potensi atau kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh para individu
untuk mengambil insiatif melaksanakan tugas kepemimpinan dalam segenap kegiatan
organisasi.

Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan di sekolah bertujuan untuk
menciptakan suatu situasi yang mendukung optimalisasi pendayagunaan segenap sumber
daya yang tersedia, dan pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sekolah secara
efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran (instructional
objectives) secara optimal. Dengan pemahaman tentang konsep dan teknis
kepemimpinan berbasis sekolah, diharapkan para pimpinan pendidikan khususnya para
kepala sekolah maupun pengelola pendidikan lainnya memiliki kerangka berpikir logis
untuk mengambil tindakan-tindakan perubahan dan pengembangan organisasi sekolah.
Mereka harus mampu mengambil inisiatif, keputusan dan langkah-langkah kongkret
peningkatan mutu pendidikan melalui suatu proses kepemimpinan efektif (Bush &
Middlewood, 2005). Kontribusi kepemimpinan berbasis sekolah dapat diukur
sejauhmana praktek kepemimpinan menyentuh komponen-komponen organik
penyelenggaraan administrasi dan supervisi pendidikan di sekoloah (administrative
and supervisory leadership) meliputi substansi-substansi pengembangan, antara lain
kurikulum/ pembelajaran personalia, sarana prasarana, keuangan, kesiswaan, dan
hubungan masyakat.

Tipe-tipe dasar budaya organisasi
Di dalam buku pedoman pengukuran ini diperkenalkan sejumlah tipe budaya

organisasi yang diduga dapat mewarnai perilaku kerja individu. Tipe-tipe budaya
organisasi tersebut meliputi budaya birokratis, klan, adhokrasi, pasar, inovatif, suportif,
dan inovatif. Kesemuanya tipe ini diduga dapat mempengaruhi tingkat efektivitas tipe
kepemimpinan yang diterapkan pemimpin organisasi. Untuk kepentingan
pengembangan model pengukuran, maka diskripsi tipe-tipe dasar budaya organisasi
di atas perlu disajikan sebagai berikut.
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Budaya birokratis atau hirarkhis
Organisasi birokratis lebih mencerminkan aspek formalitas atau dserba formal

dengan menerapkan sistem birokrasi yang ketat dan sangat terestruktur. Budaya ini
bercirikan perilaku organisasi yang menekankan pada standar reliabilitas, standarisasi,
preditabilitas, dan efisiensi. Unsur-unsur teknis manajemen didesain sebagai pengikat
kuat untuk segenap komponen kerja manajemen, missal meliputi peraturan-peraturan,
prosedur, dan kebijakan-kebijakan operasional. Perilaku kerja para anggota mengacu
kepada semua elemen tersebut. Fungsi pimpinan lebih ditekankan kepada peran sebagai
“organisator” bertugas dan bertanggungjawab memastikan bahwa semua orang yang
bekerja di dalam unit-unit yang ada harus mematuhi apa yang telah digariskan dalam
unsur-unsur tersebut. Di samping itu, mereka amelaksanakan tugas-tugas pekerjaan
secara ekonomis, atau dengan tingkat pembiayaan yang minimal. Di dalam organisasi
demikian terdapat garis yang jelas tentang tanggung jawab dan kewenangan individu.
Pekerjaan biasanya diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan teratur. Organisasi
berbudaya birokratis atau hirarkhis merupakan organisasi yang benar-benar sudah
terbentuk dengan baik (well-established), solid, matang, berorientasi pada kekuasaan,
menerapkan prinsip kehati-hatian, dan stabil (Cameron & Quinn, 2006; Wallach, 1983).

Klan (clan)
Organisasi klan oleh Cameron & Quinn (2006) dilukiskan seperti sebuah

keluarga. Jenis ini lebih menekankan kepada teamwork, keterlibatan anggota,
pemberdayaan, kohesivitas, partisipasi, dan komitmen korporasi kepada para bawahan,
dan tim kerja. Kondisi demikian dipertahankan bersama melalui sikap loyalitas para
anggota dan tradisi. Di dalam konteks ini, para pemimpin lebih banyak memerankan
figur sebagai mentor dan orang tua. Tanggung jawab mereka adalah memberdayakan,
dan memberikan kemudahan para anggota untuk berpartisipasi, berkomitmen, dan
bersikap loyal.

Adhokrasi (adhocracy)
Budaya adhokrasi menggambarkan sebuah organisasi yang dinamis, kreatif,

dan memiliki semangat entrepreneurial. Organisasi demikian diperlukan untuk
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menghadapi suasana lingkungan yang serba tidak pasti dan tidak stabil. Nilai-nilai umum
yang dimiliki organisasi meliputi fleksibilitas, penyesuaian, pengambilan risiko,
eksperimentasi, dan inisiatif. Di samping itu, para pemimpin organisasi bertipe demikian
memiliki visi yang jelas. Kepemimpinan yang cocok dalam situasi demikian adalah
yang lebih menekankan kepada prinsip-prinsip empowerment atau participation (Yukl,
2002).

Pasar (market)
Budaya pasar mewarnai organisasi yang berorientasi kepada persaingan dan

tujuan yang ingin dicapai. Fokus pada produktivitas, keuntungan, alokasi pasar,
penetrasi dan perebutan pasar. Pemimpin dalam situasi market culture diharapkan
memiliki semangat kerja yang kuat, pekerja keras, dan siap menjadi pesaing yang siap
menghadapi tantangan (Cameron & Quinn, 2006).

Innovatif
Organisasi sekolah yang digolongkan menerapkan model budaya inovatif

(innovative culture) pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan jenis-jenis organisasi
yang menganut paham market oriented. Salah seorang peneliti yang memperkenalkan
tipe budaya demikian seperti Wallach (1983) melalui Organizational Culture Index
yang dikembangkannya menggambarkan suasana atau dinamika kerja dalam unit-unit
organisasi sebagai lingkungan kerja yang dinamis dan menarik perhatian bagi kebanyakan
pekerja. Sekaligus dinilai sebagai tempat yang tepat bagi para pegawai atau anggota
yang menyukai pembaharuan, tuntutan kerja dengan kreativitas tinggi, keberanian
mengambil risiko, dan dengan semanngat kewirausahaan yang luar biasa
(entrepreneurial and ambitious people). Dengan demikian, sekaligus dapat berfungsi
sebagai tempat bekerja bagi orang-orang yang ingin memiliki kebebasan untuk
menyalurkan bakat dan minat masing-masing. Kepemimpinan diterapkan dengan
banyak dorongan-dorongan atau motivasi dan secara konstan dan berkelanjutan.
Umumnya menjadi temapt para pekerja yang memiliki semangat atau moral kerja yang
sangat tinggi dalam meraih keberhasilan untuk organisasi atau perusahaan tempat mereka
bekerja.
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Suportif
Kultur suportif didiskripsikan hampir sama dengan sebagian ciri-ciri budaya

klan sebagai sebuah keluarga dalam rumah tangga. Sebagian besar orang yang pernah
mengalamai bekerja dalam suasana lingkungan kerja suportif akan menilai bahwa mereka
sebagai anggota diperlakukan oleh para manajer mereka dengan penuh kehangatan
dan kelembutan atau bersikap sangat bersahabat. Rasa keterbukaan, saling percaya
satu sama lain, keamanan yang dirasakan dalam bekerja, adil, dan penuh harmoni.
Proses berorganisasi lebih ditekankan kepada perilaku manajemen yang conern kepada
interaksi bersifat sosial, kemanusiaan, kolaboratif, dan keuntungan timbal balik (Wallach,
1983).

Diskripsi Tugas-Tugas Kepemimpinan Sekolah
Indikator-indikator yang pengukuran kinerja kepemimpinanan sekolah di dalam

buku pedoman ini dikembangkan atas dasar tugas-tugas strategis kepemimpinan
sekolah (Robinson et. al., 2008) yang meliputi lima dimensi sebagaimana didiskripsikan
sebagai berikut.

Dimensi 1: Perumusan visi, penetapan tujuan-tujuan organisasi
sekolah.

Dalam dimensi pertama kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan
mendorong seluruh anggota untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek filosofi
dan nilai-nilai pendidikan. Kepala sekolah mengkoordinir para guru, orang tua, wakil
masyarakat dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan. Mengkomunikasikan hasil
rumusan komponen tujuan sekolah kepada staf sekolah, orang tua, anggota masyarakat,
dan para stakeholder lainnya. Di samping itu, kepala seolah perlu aktif memberikan
bimbingan dan pengarahan kepada semua anggota tentang bagaimana usaha-usaha
pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama.
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Dimensi 2: Pengelolaan sumber daya pembelajaran secara
strategik.

Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dapat diukur berdasarkan
kemampuan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pengamanan sumber daya
pembelajaran (learning resouces) agar dapat dipergunakan sepenuhnya untuk
mendukung peningkatan hasil belajar siswa.

Dimensi 3: Merencanakan, mengkoordinir, menilai kinerja
pembelajaran dan kurikulum

Dalam dimensi ini kemampuan kepala sekolah diukur berdasarkan keterlibatan
mereka dalam proses manajemen akademik khususnya yang berkaitan dengan
perencanaan kurikulum sekolah, metode pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran oleh
para guru, dan penyelenggaraan evaluasi hasil belajar siswa.

Dimensi 4: Promosi dan partisipasi dalam peningkatan kapasitas
belajar para guru.

Untuk mendukung usaha-usaha peningkatan kompetensi akademik para guru,
maka kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan dan komitmen dalam program
pembinaan staf khususnya para guru. Di dalam dimensi ini yang ditekankan adalah
partisipasi kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi, bukan hanya sekedar
pendukung atau sponsor kegiatan-kegiatan. Kepala sekoklah harus mampu
menunjukkan kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam memberikan semangat
belajar para guru dan seluruh staf sekolah. Di samping itu mereka harus siap menjadi
contoh sebagai pebelajar yang baik (good learner).

Dimensi 5: Menjamin tersedianya lingkungan organisasi sekolah
yang suportif.

Kepala sekolah dinilai efektif apabila memenuhi kriteria kemampuan dalam
menyediakan dan memelihara kondisi kingkungan organisasi yang suportif. Sekolah-
sekolah yang dikelola di dalam suasana lingkungan yang suportif terbukti mampu
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menumbuhkan suasana kondusif bagi aktivitas pihak guru maupun siswa di sekolah.
Pengusaan dimensi ini dapat menumbuhkan semangat staf sekolah dalam bekerja, dan
meningkatkan kegairahan para siswa dalam pembelajaran. Pada gilirannya berhasil
mendukung usaha-usaha peningkatan prestasi belajar siswa dan profesionalitas guru
dalam pelaksanaan pembelajaran.

Orientasi Kepemimpinan
Teori Kontingensi berpandangan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung

pada karakteristik-karakteristik baik yang datang dari pemimpin maupun situasi.
Contingency theory pertama kali dikembangkan oleh Fiedler tahun 1967 (Fielder,
1981). Model kepemimpinan Fiedler didasarkan kepada premis bahwa gaya
kepemimpinan tertentu sangat efektif di dalam situasi-situasi yang berbeda. Tindakan
kunci di sini mendefinisikan gaya-gaya atau tipe-tipe dan jenis-jenis situasi. Kemudian
menentukan kombinasi yang pas gaya dan situasi tersebut. Teori ini mengusulkan dua
orientasi gaya dalam memimpin: gaya yang berorientasi pada tugas, dan berorientasi
kepada hubungan (Fiedler, 1981). Pemimpin yang berorientasi pada tugas (task
oriented leader) lebih berkonsentrasi pada penyelesaian tugas-tugas dan berusaha
meyakinkan bawahan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan baik. Sedangkan
gaya yang berorientasi pada hubungan lebih memperhatikan aspek hubungan
kemanusiaan, dan biasanya sangat disukai oleh para bawahan.Teori ini juga mengusulkan
bahwa perubahan gaya kepemimpinan adalah suatu tindakan yang sulit dilakukan. Oleh
karena itu efektivitas kepemimpinan tergantung pada keseuaian gaya yang dipilih
pemimpin dengan situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, manajer atau pemimpin
harus mencocokkan gaya mereka kepada situasi tertentu (Fielder, 1964; Fiedler &
Chemes, 1984 in McKee et al, 2013).
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III. PETUNJUK PENGGUNAAN SOFTWARE
PENGUKURAN BUDAYA ORGABNISASI BERBASIS

WEBSITE

Rancangan
Secara operasional produk software yang diperkenalkan dalam buku pedoman

ini dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik budaya organisasi dan
hubungannya dengan kepemimpinan. Sistem kerjanya dirancang sebagaimana
diilustrasikan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Model teoritik sistem deteksi budaya organisasi dan kinerja
kepemimpinan SD

Ilustrasi di atas menjelaskan bahwa budaya organisasi dapat memepengaruhi
efektivitas kepemimpinan sekolah. Kecocokan jenis budaya yang diterapkan dapat

Faktor-faktor 
situasional: 

Modifikasi budaya organisasi 
dan orientasi kepemimpinan 

Tipe-tipe budaya 
organisasi Orientasi kepemimpinan yang diterapkan 

Efektif 

Tidak 
efektif 

Tingkat efektivitas 
kepemimpinan 

Faktor-faktor situasional: 
organisasional 

Modifikasi budaya organisasi 
dan orientasi kepemimpinan 

Tidak 
efektif 
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mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang kepala
sekolah. Sebagai pemimpin, kepala sekolah diharapkan memikliki kemampuan dalam
mengenal situasi organiasi yang dipimpinnya, kemudian berusaha membangun,
mengembangkan, dan memodifikasi jenis budaya lingkungan kerja yang sesuai dengan
tuntutan situasi. Berdasarkan pertimbangan situasional dan budaya organisasi yang
berkembang, kepala sekolah kemudian memilih jenis orientasi kepemimpinan yang
diharapkan dapat mendukung terlaksanakana proses kepemimpinan secara efektif.

Fitur Software
Otomasi proses pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan

didesain dengan pemograman yang diilustrasikan secara garis besar dalam sebuah
flow chart berikut.

Gambar 3.2. Desain pemograman instrumen pengukuran budaya organisasi/
kepemimpinan
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Program tersebut dikemas dalam sistem yang bisa diakses melalui internet website
dengan profil berikut:

 Tampilan I: Membuka laman website untuk memulai aplikasi program software,
dan ucapan selamat datang berisi maksud, tujuan, dan petunjuk penggunaan
program.

 Tampilan II: Data entry untuk pengisian informasi mengenai responsden.
 Tampilan III: masuk ke jendela pengisian kuesioner untuk menjawab sejumlah

item peranyaan sesuai dengan budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan yang
kemungkinan dialami oleh individu di tempat kerja/sekolah, sesuai dengan petunjuk
yang tersedia pada masing-masing seksi kuesioner.

 Tampilan IV:
Diagnosis persepsi tentang budaya organisasi. Terdapat enam kemungkinan jenis
budaya organisasi.

 Tampilan V: Analisis hasil isian kuesioner untk memprediksi tipe budaya organisasi
yang dominan dan, kinerja kepemimpinan, situasi organisasi sekolah, dan orientasi
kepemimpinan.

 Tampilan VI: Rekomendasi pendekatan kepemimpinan sesuai situasi yang telah
diprediksi.

 Tampilan VII: Selesai (End).

Petunjuk Pemanfaatan
Prosedur pemanfaatan software pengukuran budaya organisasi dan efektivitas

kepemimpinan didesain dalam bentuk website. Tujuan pemilihan model berbasis
website ini adalah pada efisiensi pengisian instrumnen oleh responden. Responden
dapat mengisi instrumen kapanpun dan di manapun dengan syarat terdapat koneksi
internet. Petunjuk teknis pemanfaatan software pengukuran budaya organisasi dan
efektivitas kepemimpinan sebagai berikut:
1. Buka website tesebut pada laman www.leadershipculture.hol.es dengan cara

membuka aplikasi browser Anda dan masukan alamat tersebut pada address bar
dan akan muncul jendela seperti berikut.
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Klik

2. Setelah muncul jendela di atas, langkah selanjutnya adalah mengklik tombol mulai
dan kemudian tampilan akan beralih pada pengisian identitas responden.
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Klik

3. Setelah Anda klik tombol “mulai” tampilan akan berpindah pada pengisian identitas
responden.
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Klik

Silahkan isikan data diri Anda sesuai dengan kolom yang sudah disediakan.
Yang menjadi catatan dalam pengisian identitas adalah pada pengisian Nama Sekolah
jika Anda berasal dari sekolah yang sama dimohon untuk menyamakan ejaan dan
penulisan nama sekolah Anda. Misal, jika salah satu menggunakan ejaan lengkap dan
menggunakan huruf kapital diharapkan yang lainnya menyesuaikan, karena hal ini akan
memudahkan kami dalam melakukan analisis.

4. Setelah melakukan input identitas maka akan tampil jendela isian kuesioner. Berikut
contoh tampilan jendela item-item kuesioner berikutnya.
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Silahkan isikan pilihan Anda pada radio button pada sisi sebelah kanan.

Isikan pilihan jawaban Anda sesuai dengan item-item pertanyaan atau
pernyataan pada masing-masing seksi kuesioner. Setelah selesai mengisikan kuesioner
sesuai jumlah butir intrumen Anda dapat mengklik tombol selesai. Kemudian lanjutkan
kepada seksi berikutnya.

Langkah Anda mengklik tombol selesai tampilan akan berpindah pada jendela
kuesioner kategori ke dua. Selanjutnya silahkan Anda melakukan pengisian kuesioner
kategori kedua dengan langkah yang sma dengan pengisian kuesioner kategori satu
dan klik menu selesai.
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5. Setelah Anda selesai mengisikan kuesioner kategori satu dan dua makan tampilan
akan berpindah pada jendela hasil dari pengisian kuesioner tersebut.

Pada jendela hasil analisis Anda dapat memeriksa hasil isian data berdasarkan
isian yang terdiri dari dua kategori instrumen kuesioner software pengukuran budaya
organisasi dan efektivitas kepemimpinan. Anda dapat mengakhiri sesi pengisian
dengan melakukan klik tombol “selesai” pada jendela hasil analisis kuesioner
tampilan akan kembali ke jendela awal.
Bacalah dengan seksama hasil dari apa yang telah Anda kerjakan, baik hasil isian
semua seksi kuesioner. Setelah selesai melihat hasil analisis pada akhir tekan tombol
selesai.
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Setelah terisi semua klik 
kotak rekomendasi 
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Bagian rekomendasi kakan nmenbjelaskan orientasi atau tipe kepemimpinan apakah
yang sebaiknya diterapkan sesuai kondisi yang telah dianalisis.

6. Pada dasboard Anda juga dapat melihat analisis kesimpulan keseluruhan pengisi
kuesioner dengan cara, klik pada bagian detail pada halaman dashboard berikut.

7. Maka akan muncul tampilan dibawah ini
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Untuk keluar dari tampilan admin, dapat menggunakan cara berikut Pada pojok
kanan semua tampilan terdapat tulisan admin, klik pada bagian tersebut kemudian
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klik logout

      Terima Kasih

Aspek-Aspek Pengukuran
Untuk dapat mengukur budaya organisasi dan kepemimpinan sekolah, maka

di dalam pedoman pengukuran ini dipaparkan secara garis besar aspek-aspek yang
menjadi sasaran pengukuran. Secara umum yang menjadi fokus utama “bagaimana
para pimpinan organisasi sekolah khususnya kepala sekolah menilai tipe budaya
organisasi yang ada dan kinerja kepemimpinan mereka di sekolah yang mereka pimpin?
Secara spesifik aspek-aspek tersebut meliputi sebagai berikut:
1. Faktor-faktor situasional individu dan organisasi sekolah
2. Tipe-tipe budaya organisasi yang dipersepsi para guru di lingkungan sekolah.
3. Orientasi kepemimpinan yang diterapkan oleh sekolah
4. Kinerja kepemimpinan yang diterapkan di sekolah.

Item-Item Pengukuran
Untuk menjaring data, penelitian ini menyiapkan seperangkat kuesioner berisi

115 item yang divalidasi berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.
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Item-item tersebut terdiri dari 40 item untuk mengukur budaya organisasi, 15 item
situasi organisasi, dan 20 item tentang pengukuran orientasi kepemimpinan.

Kuesioner menggunakan skala Likert five- point Likert scale, dengan variasi
pilihan jawaban: SS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju)
(KS), S (Setuju), SS (Sangat Setuju); dan variasi lain: Tidak Pernah, Jarang, Kadang-
Kadang, Sering, Selalu. Para responden diminta memberikan tanggapan terhadap isu
yang ditanyakan dengan memilih salah satu alternatif.

Tabel 3.1. Deskripsi Item-Item Budaya Organisasi

Kode item Nama Tipe Budaya Organisasi

1 - 9 Birokratis atau Hirarkhis
10 - 16 Suportif
17 – 21 Pasar
22 – 29 Klan
30 - 34 Adhokrasi
35 - 40 Inovatif

Tabel 3.2. Item-item kinerja kepemimpinan, kondisi organisasi, dan orientasi
kepemimpinan

Kode Item Deskripsi Item / Indikator

Kinerja kepemimpinan sekolah
1-5 Pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi
6-14 Pelaksanaan fungsi kepemimpinan (leading)

15-21 Pelaksanaan fungsi manajemen (managerial)
22-27 Pengelolaan sumber daya
28-33 Pengembangan profesi anggota/staf
34-40 Pengembangan iklim organisasi

Kondisi organisasi
41-45 Kondisi organisasional/struktur pekerjaan
46-50 Kondisi pemimpin (kekuatan yang dimiliki pemimpin)
51-55 Kondisi hubungan kemanusiaan

244     Burhanuddin dkk.                                                            Budaya Organisasi dan Kepemimpinan



Kode Item Deskripsi Item / Indikator

Orientasi kepemimpinan
56-65 Kepemimpinan berorientasi pada tugas
66-75 Kepemimpinan berorientasi pada kepentingan manusia/anggota

organisasi

Format Instrumen Pengukuran Budaya Organisasi Sekolah
Instrumen pengukuran yang dikembangkan dalam pedoman pengukuran ini

disiapkan dalam format yang terdiri dari 3 (tiga) bagian. Pertama berupa informasi
umum yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dilengkapi oleh setiap respoden.
Kedua, memuat item-item pertanyaan tentang perilaku/tipe budaya yang berkembang
di dalam organisasi sekolah. Ketiga, terdiri dari item-item tentang kinerja kepemimpinan,
situasi organisasi, dan orientasi kepemimpinan yang diterapkan. Secara detail item-
item ini dapat diperiksa dalam contoh format instrument berikut.

Bagian Pertama: Informasi Umum
(Silahkan lengkapi/beri tanda silang [ X ] pilihan yang sesuai)

Nama Anda (boleh tidak diisi): ........................................  Nama Sekolah: ........................................

Jenis kelamin :  L  P Usia:  20 – 29  30 – 39  40 – 49  50 – 59  lebih dari 60 th

Gol. kepangkatan :  Gol. II  Gol III  Gol. IV  Non-Golongan

Status perkawainan :  Menikah  Blm menikah

Pend. tertinggi :  SLTA   S. Muda/Diploma  Sarjana/S1  Magister/S2  Doktor/S3

Status ketenagaan :  PNS  Guru tetap yayasan/lembaga  GTT/Honorer

Masa kerja di sekolah :  0 - ½ th  ½ -1 th  1-2 th  2-3 th  3-5 th  5-10 th  lebih dari 10 th
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Bagian Kedua: Pengukuran Budaya Organisasi Sekolah
Mohon memberi tanda silang [X] salah satu pilihan sesuai perilaku budaya organisasi
yang dialami.

| 1 2 3 4 5 |
Tidak Pernah Jarang Kadang-Kadang Sering Sering Kali

Skor Total Rata-
No. Daftar pertanyaan/pernyataan TP SK Item per Sub Rata

scale

1. Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan 1 2 3 4 5 …
2. Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku 1 2 3 4 5 …
3. Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur 1 2 3 4 5 …
4. Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur 1 2 3 4 5 …
5. Manajemen sekolah berorientasi pada kekuasaan 1 2 3 4 5 …
6. Segenap pekerjaan selalu sesuai  peraturan yang berlaku 1 2 3 4 5 …
7. Segenap urusan ditangani selalu sistematis 1 2 3 4 5 …
8. Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah digariskan 1 2 3 4 5 …
9. Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara ketat 1 2 3 4 5 …
10. Orientasi pada hubungan kemanusiaan 1 2 3 4 5 …
11. Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal 1 2 3 4 5 …
12. Memperhatikan keamanan kerja anggota 1 2 3 4 5 …
13. Adanya kepercayaan para anggota/pimpinan satu sama lain 1 2 3 4 5 …
14. Organisasi sekolah menyediakan iklim kerja menyenangkan 1 2 3 4 5 …
15. Membangkitkan semangat kerja anggota 1 2 3 4 5 …
16. Penghargaan sekolah secara ekonomik terhadap prestasi kerja 1 2 3 4 5 …
17. Sekolah selalu berusaha menjaga standar biaya kegiatan 1 2 3 4 5 …
18. Sekolah selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak luar 1 2 3 4 5 …
19. Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga 1 2 3 4 5 …
20. Memperhatikan perkembangan pasar 1 2 3 4 5 …
21. Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain 1 2 3 4 5 …
22. Tim sekolah lebih kompak dan kohesif 1 2 3 4 5 …
23. Segenap anggota dilibatkan dengan memadai 1 2 3 4 5 …
24. Partisipasi anggota tinggi 1 2 3 4 5 …
25. Peberdayaan semua anggota dengan baik 1 2 3 4 5 …
26. Mengutakan komitmen bersama 1 2 3 4 5 …
27. Mengutamakan kerja tim 1 2 3 4 5 …
28. Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan 1 2 3 4 5 …
29. Sekolah mementingkan kerjasama dalam kebanyakan pekerjaan 1 2 3 4 5 …
30. Suasana organisasi mendorong kreativitas anggota 1 2 3 4 5 …
31. Suasana organisasi sekolah menantang anggota berprestasi 1 2 3 4 5 …
32. Organisasi sekolah nampak dinamis 1 2 3 4 5 …
33. Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi yang sehat 1 2 3 4 5 …
34. Ada kelonggaran anggota melakukan perubahan 1 2 3 4 5 …
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Skor Total Rata-
No. Daftar pertanyaan/pernyataan TP SK Item per Sub Rata

scale

35. Mendorong ketrampilan-ketrampilan mandiri/berwirausaha 1 2 3 4 5 …
36. Mempertimbangkan kebebasan pribadi 1 2 3 4 5 …
37. Mengutamakan tindakan inovatif 1 2 3 4 5 …
38. Anggota bersemangat memperbahrui metode kerja 1 2 3 4 5 …
39. Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru 1 2 3 4 5 …
40. Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif baru 1 2 3 4 5 …
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Bagian Ketiga: Pengukuran Kinerja Kepemimpinan Sekolah
Mohon memberi tanda silang [X] salah satu pilihan sesuai perilaku kepemimpinan di
sekolah Anda.

| 1 2 3 4 5 |
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Agak Setuju Setuju Sangat Setuju

(STS) (TS) (AS) (S) (ST)

 No. STS SS Skor
It em

Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepemimpinan Sekolah
(Pilih salah satu) item

(1) (2) (3) (4)

1 . Anggota didorong mempelj/memahami filosofi, nilai, dan tujuan pendidikan 1 2 3 4 5 …
2. Sekolah mengkoordinir tim guru & staf merumuskan visi, misi, dan tujuan 1 2 3 4 5 …
3. Sekolah mengkoordinir orang tua/komite merumuskan visi, misi, dan tujuan 1 2 3 4 5 …
4. Berhasil mengkomunikasikan hasil rumusan ke semua pihak terkait 1 2 3 4 5 …
5. Memberikan bimbingan para anggota tentang cara pencapaian tujuan 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

6. Fungsi sebagai pemimpin tim telah terlaksana dengan efektif 1 2 3 4 5 …
7. Sekolah memimpin dengan baik pelaksanaan pencapaian tujuan 1 2 3 4 5 …
8. Kepemimpinan organisasi sekolah rata-rata efektif 1 2 3 4 5 …
9. Kepemimpinan berhasil dilaksanakan berdasarkan situasi 1 2 3 4 5 …
10. Kepemimpinan berhasil menyesuaikan gaya dengan kemampuan anggota 1 2 3 4 5 …
11. Proses delegasi kekuasaan terhadap anggota berjalan dengan baik 1 2 3 4 5 …
12. Sekolah efektif dalam memimpin pelaksanaan program supervisi 1 2 3 4 5 …
13. Kepemimpinan secara proporsional telah didelegasikan ke anggota 1 2 3 4 5 …
14. Menyediakan kesempatan anggota memimpin pelaksanaan kegiatan 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

15. Sekolah memiliki kemampuan merenacanakan program pembelajaran 1 2 3 4 5 …
16. Mengkoordinir tim menyusun, melaksanakan, dan menilai program sekolah 1 2 3 4 5 …
17. Sekolah bersama tim guru melaksanakan penilaian dan pengemb. pendidikan 1 2 3 4 5 …
18. Pengawasan organisasi telah berlangsung secara kolegial 1 2 3 4 5 …
19. Segenap kendala pelaksanaan program kerja didiskusikan dengan tim 1 2 3 4 5 …
20. Teknik komunikasi yang diterapkan diterima oleh semua anggota 1 2 3 4 5 …
21. Informasi mengalir dari multi arah atara sekolah dan tim guru 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

248     Burhanuddin dkk.                                                            Budaya Organisasi dan Kepemimpinan



Lampiran-lampiran     249

 No. STS SS Skor
It em

Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepemimpinan Sekolah
(Pilih salah satu) item

(1) (2) (3) (4)

2 2 Sekolah mengelola sumber daya organisasi dengan baik 1 2 3 4 5 …
2 3 Sekolah mendayagunakan segenap sumber daya secara efektif efisien 1 2 3 4 5 …
2 4 Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung pencapaian tuj. pend. 1 2 3 4 5 …
2 5 Sekolah berhasil membina organisasi/adm demi tercapainya mutu pend. 1 2 3 4 5 …
2 6 Para guru dilibatkan dalam merumuskan solusi 1 2 3 4 5 …
2 7 Partisipasi guru tinggi dalam pengembangan progam sekolah 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

2 8 Sekolah berhasil membimbing/meningkatkan kemampuan mengj. guru 1 2 3 4 5 …
2 9 Sekolah berhasil mempromosikan pertumbuhan jabatan para guru 1 2 3 4 5 …
3 0 Menumbuhkan profesi guru dengan efektif 1 2 3 4 5 …
3 1 Program pengembangan kemampuan guru berjalan sukses 1 2 3 4 5 …
3 2 Sekolah berhasil melibatkan guru dalam program peningkatan mutu organisasi 1 2 3 4 5 …
3 3 Indikator-indikator program mutu sekolah berhasil dirumuskan oleh tim 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

3 4 Sekolah dapat menyediakan lingkungan sekolah yang kondusif 1 2 3 4 5 …
3 5 Iklim organisasi telah menjamin kebebasan berkarya anggota dan tim 1 2 3 4 5 …
3 6 Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik 1 2 3 4 5 …
3 7 Suasana yang telah terbangun mendorong munculnya inisiatif anggota 1 2 3 4 5 …
3 8 Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat 1 2 3 4 5 …
3 9 Sekolah berhasil mempengaruhi semangat anggota bekerja dengan baik 1 2 3 4 5 …
4 0 Sekolah berhasil memimpin pengembangan kerjasama anggota 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

Situasi Organisasi Tidak Jelas Sangat Jelas

4 1 Tujuan dan target pekerjaan yang ditugaskan kepada guru/anggota 1 2 3 4 5 …
4 2 Prosedur pengelolaan pekerjaan 1 2 3 4 5 …
4 3 Deskripsi metode pelaksanaan tugas 1 2 3 4 5 …
4 4 Pembagian tugas kepada tim guru 1 2 3 4 5 …
4 5 Ketentuan waktu penyelesaian tugas 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

Kondisi Posisi Pimpinan Tidak Memadai Sangat Memadai

4 6 Keahlian sebagai pemimpin organisasi sekolah 1 2 3 4 5 …
4 7 Pendidikan yang telah diraih oleh kepala sekolah 1 2 3 4 5 …
4 8 Status formal sebagai kepala sekolah 1 2 3 4 5 …
4 9 Kemampuan dalam memimpin sekolah 1 2 3 4 5 …
5 0 Kewibawaan kepala sekolah di hadapan para guru 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …
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Kondisi Hubungan Kemanusiaan Tidak Baik Sangat Baik

5 1 Hubungan informal kepala sekolah dengan para guru dan staf 1 2 3 4 5 …
5 2 Komunikasi kepala sekolah dengan guru 1 2 3 4 5 …
5 3 Kepercayaan kepala sekolah terhadap para anggota 1 2 3 4 5 …
5 4 Kedekatan kepala sekolah dengan tim guru 1 2 3 4 5 …
5 5 Keharmonisan dengan para anggota 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

1 5
STS          SS

5 6 Tujuan-tujuan organisasi sekolah dirumuskan dengan jelas 1 2 3 4 5 …
5 7 Tujuan-tujuan yang akan dicapai bersifat menantang 1 2 3 4 5 …
5 8 Kepala sekolah lebih menekankan kinerja tinggi 1 2 3 4 5 …
5 9 Percaya kepada kemampuan bawahan mencapai tujuan-tujuan 1 2 3 4 5 …
6 0 Lebih mentingkan target pencapaian sasaran 1 2 3 4 5 …
6 1 Fokus pada pemenuhan batas waktu penyelesaian 1 2 3 4 5 …
6 2 Mendorong bawahan menyelesaikan pekerjaan sesuai target mutu 1 2 3 4 5 …
6 3 Memastikan anggota untuk bekerja fokus pada tujuan yang akan dicapai 1 2 3 4 5 …
6 4 Memonitor kemajuan pekerjaan anggota berdasarkan target yang ditetapkan 1 2 3 4 5 …
6 5 Memastikan anggota menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …

6 6 Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan anggota 1 2 3 4 5 …
6 7 Menjaga hubungan baik dengan para anggota 1 2 3 4 5 …
6 8 Memperhatikan kebutuhan individual anggota dalam pelaksanaan tugas 1 2 3 4 5 …
6 9 Memotivasi anggota dengan pemberian insentif terhadap hasil pekerjaan 1 2 3 4 5 …
7 0 Fokus perhatian pada kecukupan upah atau gajih para anggota 1 2 3 4 5 …
7 1 Secepat mungkin memberikan upah setelah pekerjaan para anggota selesai 1 2 3 4 5 …
7 2 Lebih mementingkan kepuasan individual anggota dalam bekerja 1 2 3 4 5 …
7 3 Memenuhi permintaan anggota merubah jadwal penyelesaian kerja 1 2 3 4 5 …
7 4 Memenuhi permintaan anggota untuk melengkapi peralatan kerja 1 2 3 4 5 …
7 5 Mempertimbangkan masukan-masukan perbaikan sistem kerja organisasi 1 2 3 4 5 …

Nilai rata-rata …
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Pedoman scoring
Setiap pilihan penilaian untuk masing-masing item di dalam instrumen ini

dikalikan nilai bobot “20”. Dengan demikian apabila salah item misalnya mendapat
pilihan “4”, maka dikalikan dengan bobot nilai akan memperoleh skor 4 x 20 = 80.
Adapun nilai rata-rata (M) per sub-scale diperoleh dengan menjumlah perolehan total
skor (£) dibagi dengan jumlah item pada setiap sub-scale.

Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil data entry melalui prosedur aplikasi software

pengukuran dianalsis secara deskriptip. Nilai-nilai (values) setiap variabel yang diukur
dihitung melalui proses penjumlahan (SUM) dan rata-rata hitung (MEAN). Hasilnya
per kategori dideskripsikan berdasarkan klasifikasi penilaian sebagai berikut.

Tabel 3.3. Klasifikasi Tingkat Efektivitas Kepemimpinan Sekolah

Rentangan Tingkat efektivitas
skor item kepemimpinan Sekolah

81 - 100 Sangat efektif
61 - 80 Efektif
41 - 60 Cukup efektif
21 - 40 Kurang efektif
0 - 20 Tidak efektif

Tabel 3.4. Klasifikasi Kekuatan Budaya Organisasi

Rentangan Tingkatan kekuatan
skor item budaya organisasi

81 - 100 Sangat kuat
61 - 80 Kuat
41 - 60 Cukup kuat
21 - 40 Kurang kuat
0 - 20 Tidak kuat
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Tabel 3.5. Klasifikasi Kecenderungan Situasi Organisasi

Rentangan Kekuatan posisi atau Struktur Hubungan
skor item kedudukan sebagai tugas/organisasi kemanusiaan

pemimpin

81 - 100 Sangat kuat Sangat jelas Sangat memadai
61 - 80 Kuat Jelas Memadai

Rentangan Kekuatan posisi atau Struktur Hubungan
skor item kedudukan sebagai tugas/organisasi kemanusiaan

pemimpin

41 - 60 Cukup kuat Cukup Cukup memadai
21 - 40 Kurang kuat Kurang jelas Kurang memadai
0 - 20 Tidak kuat Tidak jelas Tidak memadai

Rekomendasi orientasi kepemimpinan
Deskripsi situasi organisasi organisasi dan rekomendasi kepemimpinan yang

dianjurkan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan sekolah dapat dijelaskan
secara garis besar sebagaimana diringkas dalam tabel berikut.
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IV. Penutup
Sesuai dengan maksudnya buku manual ini dibuat sebagai penuntun

pemanfaatan media teknologi website dalam pengukuran budaya organisasi.
Optimalisasi pendayagunaannya sangat tergantung kepada ketersedian sarana
pendukung berupa jaringan oline yang memadai terutama di lingkungan para pengguna.
Untuk masa-masa akan datang, kualitas produk software ini akan terus ditingkatkan
guna menjamin efektivitas pemanfaatannya. Sehingga dapat membantu peningkatan
mutu peyelenggaran sistem pendidikan di tanah air.
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