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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kecenderungan tipe budaya organisasi 

dan pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah. Penelitian pengembangan ini 

sangat penting dilaksanakan karena penelitian dalam rangka pengembangan instrumen 

pengukuran budaya organisasi belum banyak dilakukan, khususnya di lingkungan organisasi 

sekolah di Indonesia. Beberapa penelitian internasional telah meneliti hubungan antara budaya 

organisasi dan efektivitas kepemimpinan pendidikan. Namun menurut data yang peneliti 

himpun, negara Indonesia secara spesifik belum pernah dijadikan sebagai bagian sampel dalam 

penelitian sejenis. Program ini dapat dimanfaatkan oleh para kepala sekolah sebagai pedoman 

dalam mendeteksi jenis budaya organisasi dan sejauhmana kontribusinya terhadap sekolah. 

Dengan demikian, mereka akan memiliki bahan untuk pertimbangan-pertimbangan strategik 

dalam melakukan penyesuaian pendekatan kepemimpinan dengan budaya organisasi, dan 

berdasarkan tuntutan situasional.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan yang melibatkan 300 

orang guru sebagai sampel atau partisipan yang dipilih secara purposive proportional sampling 

dari lima kecamatan di Kota Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam tahun pertama tim 

peneliti telah berhasil mengembangkan kerangka teoretik penelitian, menyusun dan 

memvalidasi instrumen pengukuran budaya organisasi sekolah, mengeksplorasi tipe-tipe budaya 

organisasi dan mengukur sejauh mana pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah. 

Penelitian ini akan dilanjutkan tahun kedua dengan megembangkan software program, 

perangkat pedoman penggunaannya di lapangan, dan pelatihan penerapan model. Rangkaian 

tahap-tahap penelitian tersebut memiliki target untuk membangun kesiapan para user dalam hal 

ini para pemimpin lembaga pendidikan khususnya kepala sekolah agar memiliki kemampuan 

dan ketrampilan dalam mengenali dan mentukan jenis-jenis budaya organisasi yang dialami 

atau diterapkan di sekolah. Sekaligus untuk mengukur pengaruh masing-masing tipe budaya 

organisasi terhadap efektifvitas kepemimpinan di Sekolah Dasar.  

Untuk mencapai target tersebut, penelitian ini telah melaksanakan pengembangan model 

pengukuran melalui tahap-tahap sistematik: (1) pengembangan model teoritik berdasarkan 

kajian teori dan hasil-hasil peneltian terdahulu; (2) pengembangan konstruk dan item-item 

pengukuran melalui prosedur principal component analysis dan uji reliabilitas dengan 

memanfaatkan Cronbach alpha coefficient, (3) analisis deskriptif data awal hasil penelitian, (4) 

validasi item-item model pengukuran melalui prosedur multivariate statistical analysis yang 

secara teknis dilaksanakan menggunakan Strutural Equation Modelling (SEM), Rasch model, 

dan (5) analisis jalur (path analysis) untuk mengukur hubungan antar variabel, dan pengaruh 

budaya porganisasi terhadap efekltivitas kepemimpinan organisasi sekolah. 
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Hasil penelitian menujukkan adanya sejumlah tipe budaya organisasi yang dinilai 

terbukti mewarnai organisasi sekolah, meliputi jenis budaya organisasi birokratis, supportif, 

inpovatif, market, adhokrasi, dan klan. Budaya organisasi sebagai variabel bebas terbukti 

memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan di sekolah. Masing-masing 

tipe budaya organisasi yang telah diidentifikasi juga memiliki kontribusi atau pengaruh 

signifikan terhadap perilaku dan efektivitas kepemimpinan sekolah meliputi usaha-usaha kepala 

sekolah dalam (1) pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi, (2) pengelolaan sumber daya 

manusia, (3) pelaksanaan fungsi sebagai manajer, (4) pelaksanaan peranan sebagai leader, (5) 

peningkatan professional guru, dan (6) pengembangan iklim organisasi sekolah. Secara garis 

besar target penelitian yuang telah dicapai dalam Tahun I dan yang akan dilaksanakan tahun II 

adalah sebagai berikut:  

 

TAHUN TARGET HASIL 

Tahun I 1. Hasil studi pendahuluan berupa theoretical model  hubungan antara budaya 

organisasi, faktor individual, organisasional, dan efektivitas kepemimpinan. 

2. Hasil uji coba instrumen budaya organisasi di Sekolah Dasar Kota Malang. 

3. Data hasil pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan 

yang diperoleh dari studi utama di Sekolah Dasar Kota Malang.  

4. Perangkat item yang telah divalidasi berdasarkan analisis hasil pengukuran. 

5. Deskripsi tipe-tipe budaya organisasi sekolah hasil penelitian lapangan 

6. Artikel jurnal terakreditasi tentang hasil penelitian pengembangan. 

7. Laporan hasil penelitian tahap I.  

 

 

Tahun II 1. Desain software program pengukuran budaya organisasi di Sekolah Dasar.  

2. Software program pengkuran budaya organisasi/efektivitas kepemimpinan. 

3. Manual program pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan. 

4. Partisipan telah mengikuti pelatihan program pengukuran budaya 

organisasi. 

 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai tersebut, direkomendasikan kepada 

pimpinan lembaga pendidikan terutama kepala sekolah untuk lebih mengenal konteks organisasi 

sekolah, terutama iklim organisasi, dan perilaku hubungan antar anggota. Atas dasar pengenalan 

tersebut, diharapkan dapat memiliki kesiapan dalam mengenal anggota yang dipimpin, dan 

berusaha menentukan langkah-langkah kepemimpinan stratagis.  Kepala sekolah dapat 

memililih pendekatan-pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan potensi para anggota dan 

kondisi organisasi sekolah. Sehingga dapat terwujud suatu proses kepemimpinan yang efektif 

dalam memepengaruhi seluruh anggota organisasi sekolah untuk bekerja secara optimal dalam 

mencapai tujuan -tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

B. Latar Belakang Penelitian 

 
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 pada proses manajemen dan kepemimpinan sekolah. 

Hasil-hasil penelitian 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 
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pada sejauhmana model-model kepemimpinan yang diterapkan memiliki kecocokan dengan 

aspek-aspek situasional. Untuk mencapai seberapa tinggi tingkat efektivitas tersebut, 

kepemimpinan 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 penelitian ini adalah aspek 

karakteristik organisasional khususnya yang terkait dengan budaya organisasi (organizational 

culture). Hal 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; 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 di lingkungan organisasi sekolah. 

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 menentukan secara tepat 

alternatif model kepemimpinan yang bagaimana yang dapat meningkatkan kinerja organisasi 

sekolah (Bush & Middlewood, 2005). Hal ini disebabkan karakteristik budaya dan pemahaman 
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dan penguasaan nilai-nilai budaya organisasi sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas 

kepemimpinan dan tingkat kinerja staf sekolah (Sergiovanni, 1991). 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 perubahan pendekatan yang dipilih dengan aspek 

situasional, khususnya budaya organisasi yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian 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 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 penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk 

mendiskripsikan kecenderungan tipe budaya organisasi yang berkembang di sekolah sasaran. 

Menentukan 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.  
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B. Urgensi Penelitian 

 

Pengembangan model pengukuran budaya organisasi sekolah ini sangat penting 

dilaksanakan. Selama ini penelitian berupa pengembangan instrumen unmtuk mendiagnosis dan 

pengukuran budaya organisasi sekolah belum banyak dilakukan, khususnya di lingkungan 

organisasi Sekolah Dasar di Indonesia. Beberapa penelitian di tingkat internasional telah 

mencoba meneliti hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan sekolah 

(Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Ferreira & Hill, 2007; Lok & Crawford, 2004; Kwantes & 

Boglarsky, 2007), namun menurut data yang peneliti himpun, negara Indonesia secara spesifik 

belum dijadikan sebagai bagian sampel dalam peneltian-penelitian ini, khususnya di lingkungan 

organisasi Sekolah Dasar. Oleh sebab itu, penelitian pengenmbangan ini penting dilaksanakan 

untuk menutup gap atau kesenjangan tersebut.  
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Konsep dan komponen budaya organisasi 

 
Budaya organisasi berakar dari sejumlah faktor organisasional. Secara umum 

didefinisikan sebagai bentuk pertukaran atau sharing antar anggota mengenai kepercayaan, 

harapan, nilai-nilai, norma, dan rutinitas yang mempengaruhi cara bagaimana individu bekerja 

dan berhubungan satu sama lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Champoux, 

2003; Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaske, 2006; Jones & George, 2006; Lok & 

Crawford, 2004; Yukl, 2002).  

Wallach (1983) memberikan penjelasan dengan istilah budaya korporasi (corporate 

culture) yakni sebagai bentuk pemahaman bersama perilaku anggota – bagaimana cara mereka 

bekerja dalam melakukan sesuatu. Kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, norma dan filosofi 

atau cara hidup (way of life) yang dianut individu akan menentukan bagaimana segala 

sesuatunya berjalan. Mereka membatasi bagaimana cara sesorang bekerja, standard tingkah 

laku, cara berbicara, bagaimana mempresentasikan diri, dan keharusan-keharusan apa yang 

perlu dipatuhi oleh seseorang. 

Bartol et. al (2002) mendefinisikannya sebagai suatu sistem terdiri dari empat 

komponen: nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, dan norma-norma yang menghubungkan para 

anggota organisasi. Keempat komponen budaya organisasi ini 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 terus dipertahankan 

dan diadopsi oleh para individu, sehingga dapat memberikan warna tersendiri bagi budaya 

organisasi yang ada.  

Schein (2004: 17) merumuskannya sebagai “a pattern of shared basic assumptions that 

was learned by a group as it solved its problems of external adaptations and internal 

integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to 

new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems”. 
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Definisi tersebut mempertegas bahwa budaya organisasi itu sendiri terbentuk dari 

asumsi-asumsi yang dibangun di dalam organisasi. Mereka akan membatasi tentang apa yang 

haris menjadi perhatian para anggota, makna sesuatu, bagaimana cara bereaksi, dan tindakan 

apa yang perlu dilakukan di dalam situasi-situasi yang berbeda. Culture as a set of basic 

assumptions defines for us what to pay attention to, what things mean, how to react emotionally 

to what is going on, and what actions to take in various kind of situations. 

(Schein, 2004:32). 

Budaya organisasi adalah merupakan hal asbtrak Budaya merupakan produk proses 

belajar yang kompleks, yang dialami melalui proses pembelajaran secara kelompok dan 

dipengaruhi oleh perilaku pemimpin organisasi itu sendiri (Reinhartz & Beach, 2004).  Oleh 

sebab itu perlu pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan bagaimana pengembangannya 

di dunia organisasi pendidikan, khususnya sekolah. Sehingga pimpinan dapat membangun 

lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung terbanggunnya lingkungan pembelajaran yang 

sehat, harmonis, dan produktif. 

Pertanyaan kemungkinan muncul di sini, apakah budaya berbeda dengan iklim 

organisasi? Sehubungan dengan ini, untuk mememahami kedua konsep tersebut perlu 

mempertimbangkan pendapat Reinhartz & Beach (2004) bahwa budaya adalah tentang 

bagaimana organisasi sekolah bekerja. Sedangkan iklim organisasi adalah tentang   bagaimana 

seseorang merasakan. Keduanya penting dan saling terkait. Untuk mencapai keberhasilan 

organisasi sekolah, maka budaya kolaboratif dan iklim yang sehat perlu dibangun. Semua pihak 

perlu memahami dan mendukung nilai-nilai yang dikembangkan di dalam organisasi. dengan 

demikian, pemimpin organiassi perlu memperhatikan bagaimana mengembangkan keduanya 

agar bermanfaat terhadap pengembangan organisasi yang efektif. 

Sergiovanni (1991, p. 220) mengemukakan bahwa lingkungan organisasi sekolah 

memiliki dimensi budaya tertentu yang dimanifestasikan ke dalam empat level, meliputi 

airtifact, perspectives, values, dan assumptions.  

 

 

1. Artifacts  

Merupakan jenis budaya organisasi level pertama bersifat tangible, dapat direspon panca 

indera atau dapat diobservasi. Termasuk ke dalam dimensi ini sesuatu yang diucapkan, cara 
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individu berperilaku, penampilan sesuatu, dan berbagai hasil karya manusia. Secara kongkrit 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. Bentuk lainnya adalah secara behavioral, mencakup berbagai 

wujud jenis budaya tertentu seperti upacara-upacara atau kegiatan ritual, dan praktik-praktik 

simbolik lainnya.  

 

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. Bagaimana seseorang mendefinisikan suatu 

keadaan, batas-batas cara berperilaku, rumusan tujuan-tujuan sekolah – semua dikategorikan 

sebagai wujud budaya ke dalam level ini. 

3. Values 

Nilai-nilai (values) adalah bentuk artifact budaya organisasi pada level ketiga. 

Kelompok ini berfungsi menentukan hal-hal apa yang penting dan tidak penting. Oleh sebab itu 

menjadi dasar dalam menilai/menyikapi suatu keadaan, memaknai tindakan dan kegiatan, 

menentukan prioritas, dan menilai 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. 

4. Asuumptions 

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 satu sama lain, dan tentang hakikat organisasi 

sekolah itu sendiri. Meskipun bersifat implisit (tidak dapat dilihat), namun keberadaannya 

sangat menentukan sistem atau hal-hal yang paling eskplisit.   
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B. Tipe-tipe dasar budaya organisasi 

 

Para peneliti telah mengidentifikasi sejumlah tipe budaya organisasi yang mungkin 

mewarnai perilaku kerja individu. Chiang dan Birtch (2007) misalnya secara umum 

mendiskripsikan sebagai “corporate culture” (budaya korporasi), sementara oleh sejumlah 

peneliti lain dilukiskan sebagai budaya organisasi birokratis, inovatif, dan supportif (Lok & 

Crawford, 2004; Wallach, 1983).  Quinn (1989), Cameron & Quinn (2006), dan Ferreira & Hill  

(2008) memberi nama clan, adhocracy, hierarchy, dan market oriented. Kesemuanya terbukti 

secara signifikan mempengaruhi hasil-hasil atau tingkat efektivitas tipe kepemimpinan tertentu 

yang diterapkan pemimpin organisasi.  

 

C. Diskripsi budaya organisasi 

 

Untuk kepentingan pengembangan model pengukuran, maka diskripsi tipe-tipe dasar 

budaya organisasi di atas perlu disajikan sebagai berikut. 

Budaya birokratis atau hirarkhis 

Organisasi birokratis menggambarkan struktur formal dan birokratis. Budaya demikian 

menghargai efisiensi, reliabilitas, prediktabilitas, dan standardisasi. Kelancaran dan kecepatan 

operasional sebuah organisasi dibangun dan dipertahankan melalui elemen-elemen pengikat 

kuat berupa peraturan-peraturan, kebijakan, dan prosedur. Perilaku kerja para anggota mengacu 

kepada semua elemen tersebut. Pemimpin diharapkan berfungsi sebagai organisator dan 

kordinator yang baik, dan berusaha meminimalisasi biaya (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 atau hirarkhis merupakan organisasi 

yang benar-benar sudah terbentuk dengan baik (well-established), solid, matang, berorientasi 

pada kekuasaan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan stabil. 

Klan (clan) 

Organisasi klan oleh Cameron & Quinn (2006) dilukiskan seperti sebuah keluarga. Jenis 

ini lebih menekankan kepada teamwork, keterlibatan anggota, pemberdayaan, kohesivitas, 
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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 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 yang berbudaya innovatif (innovative culture) pada dasarnya hampir sama 

dengan suasana yang dimiliki oleh organisasi yang berorientasi pasar. Wallach (1983), salah 

seorang peneliti yang memperkenalkan pertama kali index budaya organisasi (Organizational 

Culture Index), melukiskan organisasi yang diwarnai oleh budaya inovatif dipandang oleh 

individu sebagai organisasi yang menarik dan dinamis. Merupakan lingkungan kerja orang-

orang yang memiliki ambisi kerja tinggi dan kemampuan wirausahawan (entrepreneurial and 

ambitious people). Sebagai wadah untuk penyaluran kreativitas para anggota, dipenuhi oleh 

berbagai pekerjaan yang penuh tantangan dan risiko. Stimulasi kepemimpinan sering dilakukan 

secara konstan. Individu yang cocok bekerja dalam jenis organisasi dengan tipe budaya 
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demikian adalah mereka yang memiliki motivasi kerja tinggi, semangat wirausahawan, 

menyukai tantangan, stimulasi, kreatif, orientasi pada hasil dan keberanian mengambil risiko.          

Suportif  

Budaya suportif didiskripsikan hampir sama dengan sebagian ciri-ciri budaya klan 

sebagai sebuah keluarga dalam rumah tangga. Para anggota memandang sebagai organisasi-

organisasi yang bercirikan budaya suportif sebagai tempat kerja yang hangat dan lembut atau 

oleh Wallach (1983, p. 33) disebut “fuzzy”. Para anggota merasakan suasana keterbukaan, 

saling percaya, perasaan aman, berkeadilan, dan harmoni. Mengutamakan hubungan 

kemanusiaan yang lebih baik, bersifat sosial, dan kolaboratif (Wallach, 1983).   

 

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 (Kwantes & 

Boglarsky, 2007). Untuk menjadi pemimpin yang 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. Reinhartz dan 

Beach (2004) menyatakan bahwa peranan pemimpin sangat diperlukan dalam menumbuhkan 

etos lingkungan sekolah yang baik dan positif dalam rangka meningkatkan keberhasilan 

pembelajaran siswa.  

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). Jika para manajer tidak supportif 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 
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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 (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. 

Sebagai pemimpin organisasi pendidikan, seorang kepala sekolah perlu menguasai 

dengaik bagaimana strategi pengembangan budaya organisasi dalam rangka penciptaan 

lingkungan pembelajaran sukses. Sehubughan dnegan itu, Reinhartz dan Beach (2004) 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan visi sekolah dengan melibatkan segenap anggota di sekolah. 

2. Memilih staf sekolah yang sesuai dengan niklai-nilai yang dikembangkan. 

3. Menangangani konflik dengan baik, bukan menghindarinya. 

4. Menerapkan nilai-nilai yang ditanamkan secara konsisten melalui contoh-contoh konkrit 

setiap saat. 

5. Membina tradisi, ritual, upacara-upacara dan simbol-simbol yang dinilai mampu 

memperkuat komunitas pembelajaran yang produktif. 
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E. Bagaimana pimpinan 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 yang 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 dalam organisasi. Kedua, sebagai orang 

dalam setelah bergabung ke dalam sebuah organisasi. 

  

F. Tipe budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan? 

 

Sebagai pemimpin sesungguhnya tidak ada konsep budaya baik atau budaya buruk.  

Suatu budaya bisa dinilai baik atau efektif manakala budaya itu dapat nmemperkuat misi, 

tujuan, dan strategi organisasi. Dia bisa menjadi asset atau suatu beban. Budaya yang kuat 

menjadikan organisasi efisien karena setiap orang berarti sudah mengetahui apa yang penting 

bagi pekerjaan organisasi, dan bagaimana segala sesuatunya harus dilaksanakan. Meskipun 

demikian, untuk menjadi efektif, budaya organisasi tersebut tidak hanya harus efisien melainkan 

juga sesuai dengan kepentingan organisasi dan para anggotanya.  

Wallach (Wallach, 1983, p. 32) berpendapat “there is no good or bad cultures, per se”. 

Dalam konteks demikian tidak ditekankan bahwa budaya organisasi tertentu yang terbaik, dan 

yang lainnya buruk. Budaya organisasi bisa dikatakan efektif jika memperkuat manajemen dan 

usaha-usaha individu dalam merealisasikan visi organisasi, pelaksanaan misi, dan pencapaian 

tujuan kerjasama (Burhanuddin, 2013; Wallach, 1983). Efektivitas tipe budaya yang 

dikembangkan tergantung pada sejauhmana kecocokannya dengan kebutuhan organisasi dan 

individu. Prinsip ini penting dipertimbangkan terutama di dalam penyelenggaraan organisasi 
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sekolah karena akan mempengaruhi perilaku kepemimpinan di sekolah itu (Sergiovanni, 1991). 

Hasil-hasil penelitian yang telah dilaporkan oleh Yukl (2002) dan Sashkin (1984) menunjukkan 

bahwa  budaya organisasi sebagai bagian aspek-aspek kontingensi menentukan bagaimana 

pemimpin berperilaku, proses mempengaruhi, sikap dan perilaku anggota – yang pada 

gilirannya menentukan tingkat efektivitas kepemimpinan dan kinerja staf (Kwantes & 

Boglarsky, 2007; Yukl, 2002).  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. 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. Bagaimana pola hubungan kedua 

variabel ini dapat diikhtisarkan pada gambar 2.1. 

 

 

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

 

Kajian teori dan hasil-hasil riset yang dilaporkan oleh Champoux et. al. (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. 
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4. Budaya organisasi yang telah melekat kuat keada segenap anggota. 

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. 

 

Hasil-hasil riset dan kajian teori oleh Schein (2004) mempertegas proposisinya bahwa 

bahwa penciptaan budaya organisasi oleh pimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan 

organisasi. Pemimpin organisasi yang memprioritaskan pengembangan iklim kerjasama dan 

budaya organisasi yang kondusif mampun meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Hal ini 

disebabkanyterbangunnya nilai-nilai budaya organisasi yang telah disepakati secara kolektif, 

dan diperjuangkan bersama oleh seluruh anggota. Unsur-unsur ini menjadi pendorong para 

anggota atau tim untuk berusaha keras dan secara kolaboratif melakukan upaya-upaya mencapai 

tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

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 organiasi 

(organizational culture) yang dapat mewarnai perilaku individu dalam pelaksanaan tugas-tugas 

organisasional (Burhanuddin, 2013). Demikian faktor individual seperti usia individu terbukti 

mempengaruhi efektivitas kepemimpinan organisasi (Schlevogt, 2001) Ketika penyelesaian 

pekerjaan-pekerjaan tertentut 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. 
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Sebaliknya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketergantungan antar unit atau 

interacting work team (Sashkin, 1984), maka group participation atau teamwork dinilai lebih 

cocok.  

Pada situasi yang berbeda, pendekatan kepemimpinan demokratis atau partisipatif 

misalnya kemungkinan tidak efektif ketika diterapkan dalam suatu struktur organisasi pekerjaan 

yang sangat birokratis dan ketika berhadapan dengan beberapa anggota yang tidak memiliki 

semangat untuk bekerjasama satu sama lain (Sashkin, 1984). Pengembangan teamwork tidak 

dapat diwujudkan dengan baik karena kelompok individu seperti ini kemungkinan kurang 

terdorong duduk bersama, bekerjasama mencapai tujuan organisasi. Dalam pengalaman lainnya, 

sebagai contoh ketika pimpinan bekerja dalam lingkungan organisasi yang diliputi oleh 

persaingan pasar yang ketat, maka Cameron dan Quinn (2006) menyarankan bahwa perilaku 

pemimpin yang efektif adalah yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya 

melalui proses empowerment, yang diwarnai dengan semangat kerja kuat, pemimpin sebagai 

pekerja keras, siap menjadi competitor, dan berani menghadapi tantangan. 

Dengan demikian, pimpinan organisasi perlu memiliki kemampuan untuk mendiagnosis 

kecenderungan budaya organisasi yang ada, mempertahankan, atau jika situasi menghendaki, 

merubah budaya-budaya kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan konteks situasional yang 

dihadapi. Pada gilirannya, strategi demikian memungkinkan proses kepemimpinan dapat 

berjalan secara efektif dan berkontribusi penuh terhadap keberhasilan organisasi (Wallach, 

1983). 

 

G. 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 



23 
 

organisasi. Mereka harus mampu mengambil inisiatif, keputusan dan langkah-langkah konkrit 

peningkatan mutu pendidikan melalui suatu proses kepemimpinan efektif (Bush & 

Middlewood, 2005). Kontribusi kepemimpinan berbasis sekolah dapat diukur sejauhmana 

praktik 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). 

 

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 IPTEK dan 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: 
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 mengidentifikasi maslah/kebutuhan bersama, 

 menganalisis masalah secara bersama, 

 menemukan alternatif pemecahan bersama seluruh staf, 

 mengambil keputusan atas dasdar 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. 

 

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 dab 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.  
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H. Fungsi Kepemimpinan Organisasi 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 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 ini secara proporsional, 

terdapat sejumlah peranan dan fungsi yang dapat dijalankan oleh seorang kepala sekolah 

sebagaimana diuraikan pada sub-sub bahasan berikut. 

 

I. 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 
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dasar misalnya dapat meliputi: 

1. Statesperson (ahli kenegaraan). 

Kepala sekolah merumuskan misi dan tujuan pendidikan berdasarkan Pancasila, 

UUD 1945, GBHN, dan peraturan/perundang-undangan lain yang relevan. 

2. Educational leader (pemimpin pendidikan). 

Kepala sekolah mengarahkan staf sekolah khususnya guru-guru terhadap pencapaian tujuan  

pendidikan. 

3. Supervisory leader (pembina staf). 

 Kepala sekolah membantu dan membina guru-guru agar memahami dengan jelas 

 tujuan pendidikan dan usaha-usaha pencapaiannya. 

4. Organizational leader (pemimpin organisasi). 

 Kepala sekolah menciptakan iklim organisasi sekolah yang kondusif bagi bagi staf sekolah. 

5. Administrative leader (pemimpin administratif). 

Kepala sekolah membina administrasi sekolah guna mendukung kelancaran kerja. 

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 konkrit dijelaskan pada 

gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. 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 2.3. 

 
Gambar 2.3. Budaya organisasi menentukan efek hubungan antar variabel kepemimpinan. 
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J. 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. 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: 

 

• 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. 
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• Pengawasan 

          Usaha sistematis seorang Kepala Sekolah dalam memonitor, menilai, dan membina 

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

 

2. Ruang lingkup tugas sebagai manajer dan penerapannya 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 dipimpin 

penyelenggaraannya oleh kepala sekolah secara periodik dan terjadwal dengan baik. 

 

K. Mengukur Efektivitas Kepemimpinan di Sekolah 

Kepemimpinan di sekolah dapat dikatakan berhasil manakala kinerja kepemimpinan 

kepala sekolah itu berhasil merealisasikan visi dan misi sekolahnya. 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. 
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 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. 

 

1. Keberhasilan pelaksanaan fungsi/peranan kepemimpinan. 

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; 

 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; 

 membangun dan membina iklim kerja sama yang lebih baik bagi seluruh staf. 

 

 

2. Keberhasilan dalam penerapan tipe dan gaya kepemimpinan. 

 

 Kreteria kedua lebih menitikberatkan evaluasi kepada proses kepemimpinan, yakni tipe 

tipe dan gaya-gaya kepemimpinan apa yang cenderung digunakan dalam setiap situasi yang 

dihadapi. Sebagai pimpinan sekolah, seyogyanya kepala sekolah secara obyektif mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan: apakah kepemimpinan saya demokratis, otoriter, atau laissez-faire? 

Gaya-gaya kepemimpinan apakah yang cenderung saya terapkan? Apakah intstruksi, konsultasi, 

partisipasi, atau delegasi? Sejauhmanakah efektivitas gaya kepemimpinan yang digunakan 
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dalam segenap situasi  yang dihadapi? Apakah proses kepemimpinan menggunakan teknik atau 

tipe-tipe tersebut berjalan secara berhasil selama ini? Semua ini ditentukan sejauhmana matchn 

dengan situasi yang dihadapi, khususnya faktor budaya organisasi.  

Robinson et. al (2008) dalam penelitian mereka tentang pengaruh kepemimpinan 

terhadap hasil akademik dan non-akademik sekolah, menggunakan lima dimensi dalam 

pengukuran efektivitas ekepemimpinan, yakni: 

 

Dimensi 1: 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. 

 

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. 
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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 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 peningkatan prestasi belajar 

siswa dan profesionalitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Berdasarkan paparan kajian pustaka ini dapat disimpulkan bahwa untuk memimpin 

secara efektif kelompok bawahan khususnya para guru, maka pemahaman terhadap aspek-aspek 

situasional yang dijelaskan di muka menjadi modal bagi para kepala sekolah dalam menentukan  

kadar  perilaku  kepemimpinan yang  dibutuhkan.  Misalnya, apakah "direktif atau suportif", 

“orientasi kepada manusianya” atau orientasi kepada tugas” yang dipandang lebih berhasil 

mempengaruhi para guru tersebut dalam proses kerjasama organisasi sekolah.  

Kepemimpinan  sekolah  yang berhasil, adalah  suatu  proses kepemimpinan yang dapat 

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 yuang dilaksanakan 
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benar-benar menjamin keberhasilan sekolah dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan 

organisasi sekolah. 

Diskusi tentang latar belakang dan pokok-pokok kajian teori di atas mengantarkan 

penelitian ini kepada beberapa pertanyaan atau permasalahan yang perlu dijawab dalam 

penelitian pengembangan ini, yakni: 

1. Apakah tipe-tipe budaya organisasi yang tumbuh di dalam konteks organisasi sekolah?  

2. Adakah pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah? 

3. Adakah pengaruh masing-masing tipe budaya organisasi terhadap tingkat efektivitas 

kepemimpinan sekolah?  

4. Faktor-faktor apakah yang dapat memoderasi efek budaya organisasi terhadap efektivitas 

kepemimipinan sekolah?  
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Bab III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang dengan 

tujuan utama adalah mengembangkan model pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan organisasi Sekolah Dasar. Secara terperinci berikut dikembangkan sejumlah 

tujuan dan manfaat yajg dicapai dalam penelitian ini. 

 

A. Tujuan penelitian 

 

1. Mengembangkan theoretical model hubungan antara budaya organisasi, faktor individual, 

organisasional, dan efektivitas kepemimpinan. 

2. Mengembangkan item-item instrumen pengukuran budaya organisasi sekolah terdiri dari 

tipe birokratik, sportif, inovatif, klan, adhokrasi, dan market. 

3. Mengembangkan item-item instrumen pengukuran efektivitas kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pelaksanaan fungsi sebagai manager dan leader; perumusan visi, misi, dan tujuan 

organisasi sekolah; pendayagunaan sumber daya pembelajaran; koordinasi pengembangan 

akademik/kurikulum sekolah; pengembangan staf dan iklim organisasi.  

4. Melaksanakan uji coba dalam skala kecil pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan di Sekolah Dasar Kota Malang.  

5. Melaksanakan survey pengumpulan data persepsi para guru tentang budaya organisasi dan 

efektivitas kepemimpinan di Sekolah Dasar Kota Malang.  

6. Validasi item-item hasil penelitian utama pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan di sekolah. 

7. Mengkonfirmasi tipe-tipe budaya organisasi hasil penelitian dan pengaruhnya terhadap 

efektivitas kepemimpinan sekolah. 

8. Menulis artikel untuk dimuat dalam jurnal terakreditasi tentang hasil penelitian 

pengembangan. 

9. Mengembangkan desain produk software program pengukuran budaya organisasi dan 

efektivitas kepemimpinan.  
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10. Membuat sebuah produk software program dalam bentuk CD Index Budaya Organisasi dan 

Efektivitas Kepemimpinan (IBOEK) untuk pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan di lingkungan organisasi Sekolah Dasar. 

 

B. Manfaat Penelitian 

 

 Berdasarkan ulasan latar belakang dan urghensi penelitian tersebut, pelaqksanaan ini 

diharapkan memberikan manfaat berupa kemudahan para kepala sekolah dan praktisi 

kependidikan lainnya dalam mendeteksi jenis budaya apa yang berkembang di dalam organisasi 

sekolah, dan sejauhmana kontribusinya terhadap peningkatan efektivitas kepemimpinan 

sekolah. Prinsip-prinsip dan praktik yang dikembangkan dalam model pengukuran ini menjadi 

petunjuk bagaimana kepala sekolah bersikap dan bertindak terhadap budaya yang ada dalam 

rangka meningkatkan kinerja kepemimpinan sekolah. Instrumen yang dikembangkan sekaligus 

menuntun kepala sekolah dalam mengeksplorasi alternatif budaya organisasi yang perlu 

diterapkan atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

situasional, baik terkait dengan faktor-faktor organisasional maupun inidividual. Sehingga 

kehadiran budaya organisasi yang ada dapat memperkuat dan meningkatkan efektivitas 

kepemimpinan kepala sekolah. 

 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan software program dalam bentuk kepingan CD 

berisi sakala pengukuran budaya organisasi, diberi nama Index Budaya Organisasi dan 

Efektivitas Kepemimpinan (IBOEK). Keunikan produk penelitian ini adalah berisi item-item 

skala pengukuran, baik untuk mendiagnosis jenis budaya organisasi sekolah maupun tingkat 

efektivitas kepemimpinan. Program ini dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi, khsusnya 

kepala sekolah dalam nenentukan sejauhmana tipe atau jenis kepemimpinan yang diterapkan 

match dengan budaya organisasi yang ada. Sekaligus menentukan sejauhmana budaya 

organisasi tertentu memberikan dampak positif terhadap efektivitas kepemimpinan berdasarkan 

competing values faktor-faktor individual dan organisasional 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan  

 

Penelitian ini 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, Baek, Lesh, & 

Bannan-Ritland, 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 praktik 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. 

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 
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visual model teoritik yang telah berhasil dirumuskan digambarkan sebagai berikut (Gambar 

4.1.). 

 

Gambar 4.1. Model Teoritik Hubungan antara Budaya Organisasi, Faktor Individual, 

Organisasional, dan Efektivitas Kepemimpinan 

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 4.1 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, Black, Babin, & Anderson, 2010). Sekaligus dimaksudkan untuk 

menutup kesenjangan selama ini dalam memperoleh informasi bagaimana proses 

kepemimpinan sekolah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tuntutan kontekstual. Di 

dalam Lampiran 4 model teoritik tersebut juga kembali dipresentasikan sebagai produk awal 

kegiatan penelitian.  



38 
 

Berdasarkan rancangan tersebut, maka penelitian ini diharapkan secara efektif dapat 

menghasilkan produk model pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan di 

sekolah. Terdapat dua target produk yang telah dihasilkan yaitu secara tangible berupa software 

program model pengukuran yang dikemas dalam bentuk keepingan CD (compact Disc), dan 

secara ingtangible, berupa rekomendasi-rekomendasi, strategi dan prosedur peningkatan 

efektivitas kepemimpinan dengan mempertimbangkan aspek-aspek situasional, khususnya 

budaya organisasi di lingkungan sekolah. 

  

 

B. Partisipan Penelitian 

 

Yang menjadi partisipan atau subyek dalam penelitian pengembangan ini adalah para 

guru Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik Negeri maupun Swasta yang ada 

di Kota Malang. Alasan utama pemilihan sasaran penelitian ini adalah karena sesuai dengan 

tujuan peneltitan ini, para guru dapat menjadi sumber utama yang dinilai dapat memberikan 

informasi obyektif, relevan, dan kontekstual mengenai budaya organisasi sekolah yang mereka 

rasakan atau alami di sekolah sebagai tempat kerja mereka sehari-hari(Bush & Middlewood, 

2005). Populasi peneitian, dengan demikian didasarkan kepada jumlah total guru SD dan MI 

yang aktif bertugas mengajar di sekolah. Sesuai data yang diakses melalui website Dinas 

Pendidikan Kota Malang  2015 (http://diknas.malangkotago.id), jumlah total guru di tingkat 

Sekolah Dasar 4917 terdiri dari 3035 di Sekolah Dasar Negeri, dan 1882 di Sekolah Dasar 

Swasta. Jumlah keseluruhan lembaga 197 SDN dan 122 Sekolah Dasar Swasta. Jumlah ini 

tersebar di lima wilayah Kecamatan daerah Kota Malang, propinsi Jawa Timur.  

 Sejumlah 300 orang guru telah dilibatkan sebagai sampel dalam penelitian ini. Jumlah 

tersebut ditetapkan berdasarkan Sample Size Table (Creswell, 2005; Fowler, 1988) dengan 

mempertimbangkan tingkat kepercayaan variabilitas sampling. Tingkat kesalahan sampling 

yang ditoleransi sebesar 5 %, dalam arti  hanya 5% mean yang diperoleh dari sampel (sample 

mean) berbeda dengan mean dari populasi yang sebenarnya (true population mean) (Creswell, 

2005, p. 582). Anggota sampel dipilih dengan menggunakan rancangan sampling bertahap 

(multi stage sampling design). Model ini dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut. 
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Pertama, tim peneliti secara purposive memilih Sekolah Dasar yang telah dijadikan 

target pengumpulan data atau survey di setiap kecamatan, dan jumlahnya ditentukan secara 

proporsional. Penerapan sekolah sasaran didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor: jarak 

jangkau/kemudahan menuju ke lokasi sasaran, proporsi tipe atau ukuran sekolah, status sekolah 

(Negeri dan Swasta), dan kesediaan pimpinan lembaga untuk dimintai informasi atau dijadikan 

sasaran peneltian. Kedua, tim peneliti memilih anggota sample dari masing-masing sekolah 

yang tersebar di lima Kecamatan wilayah Kota Malang, dengan menggunakan teknik 

proporsional random sampling. Untuk itu proporsi jumlah sampel per sekolah sebelumntya 

telah ditetapkan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik individual. Kemudian 

anggota sampel diambil secara random, hingga diperoloeh jumlah sesuai ukuran sampel yang 

ditetapkan. 

 

C. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk menghasilkan model pengukuran budaya organisasi beserta produk 

programnya, penelitian ini mengembangkan perangkat kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan 

guna menjaring informasi bagaimana persepsi para responden tentang budaya organisasi dan 

pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan di sekolah. Kuesioner disiapkan dengan format 

yang terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama berisi item-item isian tentang data diri 

individu. Bagian kedua memuat item-item budaya organisasi. Bagian ketiga berupa item-item 

pertanyaan tentang efektivitas kepemimpinan. Item-item tersebut dirumuskan sesuai konstruk-

konstruk (latent variables) dan indikator-indikator (observed variables) yang telah 

dikembangkan berdasakan hasil kajian teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Variabel 

budaya organisasi memiliki lima indikator yakni: (1) klan, (2) adhokrasi, (3) pasar, (4) inovatif, 

dan (5) suportif. Variabel efektivitas kepemimpinan terdiri dari enam indikator: (1) 

pengembangan visi, misi, dan tujuan; (2) pengembangan sumber daya pembelajaran sekolah, (3) 

pelaksanaan fungsi sebagai manajer, (4) pelaksanaan peranan sebagai leader, (5) peningkatan 

professional guru, dan (6) pengembangan iklim sekolah. Konstruk beserta indikator-indikator 

selengkapnya di sajikan pada Gambar 3.2. Variabel faktor-faktor individual memiliki lima 

indikator: (1) usia, (2) gender, (3) status perkawinan, (4) masa kerja, (5) dan status sebagai 
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Pegawai Negeri Sipil atau Guru Tidak Tetap. Variabel faktor-faktor organisasional mencakup 

tujuh indikator: (1) usia lembaga, (2) status lembaga (negeri atau sawasta), (3) jumlah guru dan 

staf, (4) jumlah siswa, (5) peringkat sekolah, (6) lokasi sekolah, dan (7) status pendirian sekolah 

(ijin, diakui, disamakan). Secara sederhana pengelompokkan konstruk dan indikator-indikator di 

atas dikelompokkan sebagaimana nampak pada Lampiran 5. 

Teknik pengumpulan data persepsi responden tentang budaya organisasi dan 

efektivitas kepemimpinan menggunakan survey questionnaire. Kuesioner tersebut terdiri dari 

100 item pertanyaan, dan menggunakan format skala Likert dengan lima alternatif pilihan (five- 

point Likert scale). Tergantung pada karakteristik masing-masing item, bentuk respon yang 

disediakan memiliki dua variasi alternatif pilihan.Variasi pertama:  Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setju (STS). Variasi kedua: Selalu, 

Sering, Kadang-Kadang, Jarang, Tidak Pernah. Para responden diminta memberikan tanggapan 

terhadap isu yang ditanyakan dengan memilih salah satu alternatif pilihan yang tersedia. 

Adapun faktor-faktor individual dan organisasional diperlakukan sebagai variabel exogenous 

dan masing-masing memiliki sebuah indikator (tunggal), karena memiliki struktur sederhana 

dan bersifat tetap (simple structure and fixed attributes). Oleh sebab itu proses validasi untuk 

kelompok item-item ini tidak diperlakukan seperti terhadap kedua variabel lainnya. Data faktor 

individual dijaring melalui isian identitas partisipan pada bagian pertama kuesioner meliputi: 

usia, gender, status perkawinan, masa kerja, status ketenagaan (PNS/Guru Tidak Tetap), dan 

tingkat pendidikan. Adapun data organisasi (usia lembaga, jumlah guru, jumlah siswa, peringkat 

sekolah, lokasi tempat sekolah, status pendirian sekolah) telah digali oleh tim peneliti melalui 

dokumen tertulis dan informasi dari kepala sekolah. 

 

D. Uji Coba Instrumen dan Validasi oleh Ahli 

 

Instrumen yang telah dikembangkan diujicoba secara terbatas kepada 35 orang guru 

sebagai partisipan. Mereka diambilkan dari luar anggota sampel yang dilibatkan dalam 

pengumpulan data utama. Uji coba dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan  

sejauhmana pertanyaan-pertanyaan telah dijawab secara tepat dan proporsional. Hasil uji coba 

dianalisis oleh peneliti untuk menilai validitas isi (content valididy) dengan 

mengkonsultasikannya kepada dua orang ahli (expert) untuk menilai sejauhmana kualitas 
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instrumen, tingkat kesukaran masing-masing item, kesesuaian makna/konsep setiap item dengan 

rencana, tujuan dan desain penelitian (Creswell, 2005, p. 164). Sehingga diharapkan dapat 

diperoleh seperangkat item-item kuesioner yang valid dan siap dipergunakan dalam tahap 

pengumpulan data utama. 

 

E.Teknik Analisis Data 

Sebelum menguji hubungan antar variabel, terlebih dulu dilakukan tahap analisis 

deskriptip. Langkah ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan keadaan data sebenarnya secara 

umum (Gray, 2009). Untuk itu, nilai-nilai statistik sperti mean, varian, dan standard deviasi 

dihitung secara teliti menggunakan program SPSS.  

Tahap kedua adalah validasi item-item pengukuran berdasarkan data yang diperoleh 

pada tahap pengumpulan data utama. Uji validitas item-item instrument penelitian ini 

dilaksanakan dengan menerapkan teknik Rasch model. Tujuan utama penerapan teknik ini 

adalah untuk mengidentifikasi apakah item-item tersebut benar-benar mengukur secara tepat 

apa yang diwakili oleh masing-masing konstruk dalam model teoritik instrument (Luo et al., 

2009; Wu & Adams, 2007). Di samping itu untuk menentukan sejauhmana respon-respon 

terhadap item pertanyaan dan nilai-nilai regresi variabel laten sesuai dengan model instrumen 

pengukuran yang diusulkan (fitted the measuremen model). Untuk memenuhi tuntutan aspek-

aspek validitas ini, sejumlah indikator item statistics septrti residual based fit statistics, item 

thresholds, dan discrimination index dilaporkan dalam proses validasi ini. Komputasi nilai-nilai 

statistik tersebut dilaksanakan dengan bantuan program ConQuest 2.0 softwatre yang 

diperkenalkan oleh Wu, Wilson dan Haldane (2007).  Tahap tersebut dilanjutkan lagi dengan 

prosedur validasi lebih lanjut dengan menerapkan prosedur Structural Equation Modelling 

(SEM). Teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) dipilih untuk memvalidasi item-iotem 

penelitian tersebut. Prosedur demikian dimaksudkan untuk membuktikan apakah model 

pengukuran yang diusulkan didukung oleh data penelitian. Hasil uji validitas teknik CFA ini 

dapat dipergunakan untuk menentukan sejauhmana indikator-indikator atau variabel-variabel 

yang diamati berkontribusi terhadap masing-masing faktor (load on each distinct factor) budaya  



42 
 

organisasi dan efektivitas kepemimpinan sekolah. Atau sejauhmana item-item pengukuran itu 

berhubungan dengan faktor-faktor yang mewakilinya (Cramer, 2003). 

Langkah selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana hungan antar variabel laten dalam 

penelitian ini, maka tahap berikutnya melakukan Path Analysis dengan menggunakan 

pendekatan Structural Equation Modelling (SEM) (Hair et al., 2010). Penyelesaian pekerjaan 

analisis tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat software program AMOS untuk 

single level path analysis (Arbuckle, 2009). 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

 

 Asumsi dalam penelitian ini adalah: 

1. Sekolah beroperasi dalam lingkungan dinamis yang diwarnai oleh tipe budaya tertentu. 

Sebagai organisasi, masing-masing sekolah memiliki budaya organisasi tertentu dan bersifat 

unik, mungkin berbeda dengan sekolah lainnya. 

2. Posisi kepala sekolah memiliki fungsi dan peranan yang harus dilaksanakan dalam proses 

kepemimpinan di sekolah. 

3. Efektivitas kepemimpinan tergantung pada faktor-faktor situasional baik yang terkait 

dengan komponen individual maupun organisasional. 

Penelitian pengembangan model pengukuran budaya organisasi ini dibatasi pada lingkup 

jenis budaya organisasi di lingkungan organisasi Sekolah Dasar, baik negeri maupun swasta. 

Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke sasaran yang 

lebih luas, melainkan hanya dibatasi pada lingkup kepemimpinan di Sekolah Dasar.  

 

G. Definisi Operasional 

 

 Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang memiliki empat komponen: nilai-nilai, asumsi, 

kepercayaan, dan norma-norma yang menghubungkan para anggota organisasi. Keempat 
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komponen ini muncul dari lingkungan masyarakat, yang dibawa oleh para individu (Bartol et 

al., 2002; Champoux, 2003; Wallach, 1983). 

2. Efektivitas kepemimpinan merefleksikan konsepsi implisit dan eksplisit tentang 

kepemimpinan, yang dipahami oleh para peneliti. Kriteria-kriteria efektivitas yang digunakan 

oleh kebanyakan para peneliti meliputi konsekuensi-konsekuensi tindakan pemimpin 

terhadap orang yang dipimpin dan para anggota lainnya (Yukl, 2002). Di samping itu, secara 

umum tingkat efektivitass kepemimpinan ini dapat diukur berdasarkan kriteria bahwa 

sehjauhmana organisasi yang dipimpin telah berhasil melaksanakan tugas-tugas 

organisasional dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Jones & George, 2006; 

Lok & Crawford, 2004). 

H. Luaran Penelitian 

 

 Target luaran penelitian pengembangan ini adalah: 

TAHUN TARGET HASIL 

Tahun I 1. Hasil studi pendahuluan berupa theoretical model  hubungan antara budaya 

organisasi, faktor individual, organisasional, dan efektivitas kepemimpinan. 

2. Hasil uji coba instrumen budaya organisasi di Sekolah Dasar Kota Malang. 

3. Data hasil pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan 

yang diperoleh dari studi utama di Sekolah Dasar Kota Malang.  

4. Perangkat item yang telah divalidasi berdasarkan analisis hasil pengukuran. 

5. Deskripsi tipe-tipe budaya organisasi sekolah hasil penelitian lapangan 

6. Artikel jurnal terakreditasi tentang hasil penelitian pengembangan. 

7. Laporan hasil penelitian tahap I.  

 

Tahun II 5. Desain software program pengukuran budaya organisasi di Sekolah Dasar.  

6. Software program pengkuran budaya organisasi/efektivitas kepemimpinan. 

7. Manual program pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan. 

8. Partisipan telah mengikuti pelatihan program pengukuran budaya 

organisasi. 
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I. Spesifikasi Produk yang Diharapkan Tahun I dan Tahun II  

 

Produk penelitian pengembangan ini berupa: 

 

Tahun I: 

Perangkat model instrumen pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan di 

Sekolah Dasar. Instrumen tersebut dikembangkan berdasarkan konstruk-konstruk dan item-item 

pengukuran yang telah divalidasi sesuai hasil uji coba awal, dan hasil analisis data yang 

diperoleh dari studi utama di lapangan.  

Tahun II: 

Software program yang disiapkan dalam bentuk CD (Compact Disk), berisi program 

pengukuran untuk mendeteksi tipe-tipe budaya organisasi sekolah dan efektivitas 

kepemimpinan kepala sekolah. Secara fisik, program tersebut dikemas dalam Compact Disk 

(CD) dengan profil sebagai berikut:  

 

 Tampilan I: START 

     Memuat ucapan selamat datang, pengantar tentang maksud, tujuan, dan petunjuk program 

pengukuran budaya organisasi. 

 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. 

 Tampoilan VII:  

 Rekomendasi penyesuaian jika tingkat efektivitas kepemimpinan  belum terpenuhi.  

 Tampilan VIII: Kepemimpinan sekolah berhasil jika proses kepemimpinan berjalan efektif.  

 Tampilan IX:  

     Rekomendasi alternatif pendekatan kepemimpinan/budaya organisasi sesuai tuntutan 

situasional. 

 Tampilan X:  

     Selesai (End). 
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J. Spesifikasi Produk Penelitian Pengembangan 

 
Produk pengembangan yang akan dihasilkan berupa software program pengukuran 

budaya organisasi dan tingkat efektivitas kepemimpinan. Program tersebut dikembangkan 

berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik mengenai budaya organisasi yang diprediksi 

memiliki hubungan dengan efektivitas kepemimpinan. Di samping itu dikembangkan 

berdasarkan hasil uji validitas item dan indikator-indikator pengukuran komponen budaya 

organisasi, efektivitas kepemimpinan, dan faktor-faktor situasional sekolah.  

Bagaimana sistem program tersebut bekerja dalam memprediksi dan mengestimasi 

hubungan antar variabel tersebut, secara teoritik diilustrasikan pada Gambar 3.3.  

 

 

 

Sebagaimana nampak pada Gambar 4.2, efektivitas budaya organisasi terhadap proses 

kepemimpinan dipengaruhi baik oleh faktor individual maupun organisasional. Produk 

penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pedoman: bagaimana seorang 

Gambar 4.2. Model  teoritik sistem deteksi budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan  

                     di Sekolah Dasar 
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pemimpin dalam hal ini kepala sekolah misalnya menghjadapi kenyataan bahwa kepemimpinan 

yang dilaksanakan ternyata tidak efektif. Program ini akan memberikan sinyal perlu tidaknya 

mereka melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi pendekatan kepemimpinan dan 

penyesuaian tipe budaya organisasi sesuai tuntutan situasi sehingga efektivitas kepemimpinan 

dapat tercapai.   

Adapun software program untuk otomasi proses pengukuran budaya organisasi dan 

efektivitas kepemimpinan tersebut akan dibuat dengan desain pemograman yang secara 

sederhana diilustrasikan dalam sebuah flow chart sebagaimana nampak pada Gambar 3.4. 
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Gambar 4.3. Desain pemograman model pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan sekolah. 
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Secara fisik dan lengkap, program tersebut dikemas dalam Compact Disk (CD) dengan profil 

sebagai berikut:  
 

 Tampilan I: START 

     Memuat ucapan selamat datang, pengantar tentang maksud, tujuan, dan petunjuk program 

pengukuran budaya organisasi. 

 

 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. 

 

 VII: Rekomendasi penyesuaian jika tingkat efektivitas kepemimpinan  belum terpenuhi.  

 

 VIII: Kepemimpinan sekolah berhasil jika proses kepemimpinan berjalan efektif.  

 

 Tampilan IX:  

     Rekomendasi alternatif pendekatan kepemimpinan/budaya organisasi sesuai tuntutan 

situasional. 

 

 Tampilan X:  

     Selesai (End). 
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K. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian  

 

Sesuai dengan konsep penelitian pengembangan di atas, tim peneliti mengembangkan 

desain penelitian yang melibatkan tahap-tahap pokok kegiatan selama dua tahun dengan rincian 

sebagai berikut. 

 

 

Tahun I (Pertama) 

1. Studi pendahuluan berupa kajian pustaka/teori tentang budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan, dan analisis kesenjangan situasional di lapangan. Theoreticial model 

dikembangkan berdasarkan hasil studi pendahuluan ini, dan digunakan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tahap-tahap kekiatan penelitian pengembangan. 

2. Pengembangan desain/model penelitian berupa perumusan tujuan dan produk penelitian, 

dan tahap-tahap penelitian pengembangan.  

3. Pengembangkan item-item instrumen pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan. 

4. Uji coba instrumen dalam skala kecil. 

5. Analisis hasil uji coba instrumen budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan. 

6. Pertimbangan oleh expert mengenai item-item instrumen yang telah dikembangkan. 

7. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengumpulan data utama ke lapangan. 

8. Analisis deskriptip hasil penelitian, validasi item-item menggunakan Rasch model, dan SEM 

analysis untuk menentukan hubungan antar variabel laten penelitian. 

9. Penulisan artikel hasil penelitian pengembangan Tahun I untuk dimuat dalam jurnal 

terakreditasi. 

10. Penulisan laporan hasil penelitian pengembangn akhir tahun (Tahun I).   
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Tahun II (Kedua) 

1. Pembuatan desain produk program pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan di Sekolah Dasar.  

2. Pembuatan produk program software dalam bentuk CD Index Budaya Organisasi dan 

Efektivitas Kepemimpinan (IBOEK) untuk pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan di lingkungan organisasi Sekolah Dasar. 

3. Penyempurnaan produk program berdasarkan masukan dari hasil pengukuran di lapangan. 

4. Peluncuran produk akhir program software model pengukuran budaya organisasi sekolah. 

5. Pembuatan manual penggunaan software. 

6. Pelatihan penggunaan model pengukuran bagi para guru dan kepala sekolah di linjgkungan 

Sekolah Dasar di Kota Malang. 

7. Laporan tahun akhir. 

  

Secara garis besar tahap-tahap kegiatan penelitian tersebut disajikan pada diagram fishbone 

sebagai berikut (Gambar 4.4.) 
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Gambar 4.4. Tahap-tahap penelitian 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumya, penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan model pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan organisasi 

Sekolah Dasar. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkap tipe-tipe budaya organisasi yang 

mewarnai organisasi dan pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan organisasi sekolah di 

Kota Malang. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, pertama tim peneliti menyajikan data 

awal hasil penelitian berupa data deskriptip yang meliputi: (1) data deskriptip responden dan 

organisasi sekolah. Kedua hasil uji reliabilitas dan validitas skala dan sub skala (scale & 

subscale) instrumen pengukuran. Ketiga penyajian hasil deskriptip variabel budaya organisasi 

dan kepemimpinan sekolah. Tahap tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan 

budaya organisasi sekolah yang diterapkan. Keempat tim peneliti selanjutnya melaporkan hasil 

analisis tentang sejauhmana pengaruh masing-masing budaya tersebut terhadap efektivitas 

kepemimpinan organisasi sekolah.  

 

A. Data Deskriptip Responden dan Organisasi Sekolah Sasaran 

 

Hasil analisis data yang berhubungan dengan individual responden dan organisasi sekolah 

dipaparkan secara sistematis dalam bagian-bagian berikut. Data individual responden meliputi: 

usia, gender, status perkawinan, masa kerja, status ketenagaan, dan pendidikan. Adapun 

informasi yang berkaitan dengan organisasi sekolah meliputi: usia lembaga, status sekolah, 

jumlah guru/staf, dan jumlah siswa.  Kesemua data tersebut disajikan per aspek dalam bentuk 

tabulasi dan bagan yang diperoleh berdasarkan hasil proses komputasi program SPSS sebagai 

berikut.  
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1. Deskripsi data demografik responden  

 

 Sesuai dengan ukuran sampel yang telah direncanakan sebelumnya, populasi 

penelitianadalah seluruh guru di tingkat Sekolah Dasar yang berjumlah total 4917 orang terdiri 

dari 3035 di Sekolah Dasar Negeri, dan 1882 di Sekolah Dasar Swasta. Dari populasi tersebut 

telah dipilih sejumlah 300 orang guru yang ditetapkan sebagai anggota sampel melalui prosedur 

sampling bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan variabilitas sampling 

sebesar 5 %. Dengan kata lain diperkirakan hanya 5% mean yang diperoleh dari sampel berbeda 

dengan mean dari populasi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil analisis deskriptip, data individu 

anggota sampel tersebut disajikan dalam beberapa Tabel dan Gambar sebagai berikut.   

 

Tabel 5.1. Usia responden 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

20-29 38 12.7 12.7 12.7 

30-39 79 26.3 26.3 39.0 

40-49 117 39.0 39.0 78.0 

50-59 62 20.7 20.7 98.7 

>60 4 1.3 1.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

 

Gambar 5.1. Distribusi usia responden 



54 
 

Table 5.2. Gender 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

PEREMPUAN 219 73.0 73.0 73.0 

LAKI-LAKI 81 27.0 27.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Tabel 5.3. Status pernikahan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

BELUM 

NIKAH 

26 8.7 8.7 8.7 

MENIKAH 274 91.3 91.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Tabel 5.4. Masa kerja 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0-0,5 TH 6 2.0 2.0 2.0 

0,5-1 TH 11 3.7 3.7 5.7 

1-2 TH 11 3.7 3.7 9.3 

2-3 TH 16 5.3 5.3 14.7 

3-4 TH 19 6.3 6.3 21.0 

5-10 TH 60 20.0 20.0 41.0 

>10 TH 177 59.0 59.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

  Tabel 5.5. Status ketenagaan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

GTT 13 4.3 4.3 4.3 

GURU TETAP 145 48.3 48.3 52.7 

PNS 142 47.3 47.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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Tabel 5.6. Pendidikan tertinggi 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

SLTA 7 2.3 2.3 2.3 

DIPLOMA 5 1.7 1.7 4.0 

S1 271 90.3 90.3 94.3 

S2 16 5.3 5.3 99.7 

S3 1 .3 .3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

 

 

Gambar 5.2. Pendidikan tertinggi responden 

 

Tabel 5.7. Cross-tabulasi status ketenagaan dan sekolah  

 

 STATUS SEKOLAH Total 

SWASTA NEGERI 

STATUS 

KETENAGAAN 

GTT 10 3 13 

GURU TETAP 144 1 145 

PNS 9 133 142 

Total 163 137 300 
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Tabel 5.8. Cross-tabulasi pendidikan dan status sekolah responden  

 

 STATUS SEKOLAH Total 

SWASTA NEGERI 

PENDIDIKAN 

TERTINGGI 

SLTA 7 0 7 

DIPLOMA 2 3 5 

S1 147 124 271 

S2 7 9 16 

S3 0 1 1 

Total 163 137 300 

 

 

Dilihat dari usia, terdapat 39 % partisipan yang berusia antara 40-49 tahun, disusul 

kelompok 30-39 tahun, 26.3%. Data dalam Tabel 5.2. dan Tabel 5.3. meunjukkan kelompok 

partisipan wanita mencapai 73%, sementara pria hanya 27%, dengan status menikah mencapai 

91 %, atau hanya kurnag lebih 8.7 % berstatus belum menikah. Jika diperhatikan berdasarkan 

gambar grafik pada gambar 5.1. memperlihatkan bahwa sebaran usia responden berdistribusi 

normal. Keadaan data tersebut dengan demikian sangat bermakna untuk digunakan dalam 

proses analisis selanjutnya. Pengalaman kerja rata-rata responden mencapai 59% yang memiliki 

pengalaman lebih dari 10 tahun. Disusul oleh kelompok pengalaman 5-10 tahun 20 %. Di luar 

kategori tersebut, rata-rata berada di bawah 10 %. Status ketenagaan dalam Tabel 5.5. 

menunjukkan bahwa responden dari Guru Tetap (GTT) dan Guru Negeri (PNS) masing-masing 

mencapai persentasi yang hamper sama, yakni 48.3 % berasal dari GTT, dan 47.3 % PNS. Hasil 

tabulasi silang Tabel 5.7 memperlihatkan jumlah partisipan Guru Tetap (GT) berasal dari 

Sekolah Dasar Swasta 145 orang, PNS berjumlah 142 yang mayoritas berasal dari SDN. 

Selebihnya 13 orang partisipan dari Guru Tidak Tetap (GTT) yakni 10 orang dari swasta, dan 3 

dari negeri. 

 

Tingkat pendidikan tertinggi partisipan dalam Tabel 5.6. dan Gambar 5.2 menunjukkan 

90.3 % lulusan S1, atau terbesar dibandingkan level pendidkan lainnya. Sementara rata-rata 

kurang 3 % yang berpendidikan SLTA dan Diploma. Hasil tabulasi silang Tabel 5.8 

memperlihatkan jumlah partisipan yang berpendidikan S1 lebih banyak berasal dari Sekolah 

Dasar Swasta (SDS), yakni 147 orang, disusul 124 orang berasal dari Sekolah Dasar Negeri 

(SDN). Adapun yang berpendidikan S2 hanya 16 orang, dan 1 orang berpendidikan S3. Dengan 
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kata lain jumlah guru yang berpendidikan S1 lebih banyak berasal dari guru-guru yang bertugas 

di sekolah sawsta. 

 

2. Data organisasi sekolah 

Pelaksanaan penelitian ini melibatkan sejumlah Sekolah Dasar yang seluruhnya 

berjumlah 197 Sekolah Dasar Negheri (SDN) dan 122 Sekolah Dasar Swasta (SDS). Jumlah ini 

tersebar di lima wilayah Kecamatan daerah Kota Malang, propinsi Jawa Timur sebagaimana 

dipresentasikan dalam Tabel 5.9. Jumlah terbesar anggota sampel berasal dari sekolah-sekolah 

di daerah kecamatan Kedungkandang, Sukun, dan Blimbing, yang masing-masing berjumlah 

92, 73, dan 66 orang. Selebihnya sampel diambil dari sekolah-sekolah di kecamatan Klojen dan 

Lowokwaru.  

Tabel 5.9. Jumlah sekolah per kecamatan 

 

 Kecamatan (districts) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Blimbing 66 22.0 22.0 22.0 

Kedungkandang 92 30.7 30.7 52.7 

Klojen 33 11.0 11.0 63.7 

Lowokwaru 36 12.0 12.0 75.7 

Sukun 73 24.3 24.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

 Dilihat dari status sekolah, terdapat 164 orang partisipan berasal dari SDN dan 137 dari 

Sekolah Dasar Swasta (SDS). Dengan kata lain kurang lebih 54.3 % berasal dari sekolah 

swasta, dan 45.7 % dari sekolah negeri. Secara garis besar angka-angka tersebut disajikan dalam 

Tabel 5.10. 

 

Tabel 5.10. Status sekolah    

 

   Status sekolah Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

SWASTA 163 54.3 54.3 54.3 

NEGERI 137 45.7 45.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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 Rata-rata jumlah siswa di sekolah sasran atau sampel mencapai 251.41, dan guru 21.85. 

Adapun angka total populasi untuk siswa sejumlah 75423 dan guru 6556 orang. Secara ringkas 

data tersebut disajikan dalam Tabel 5.11.  

Tabel 5.11. Jumlah total siswa dan guru di sekolah sasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesuai Tabel 5.12, sekolah-sekolah tempat para guru yang dilibatkan dalam penelitian 

ini dikelompokkan ke dalam kelompok: (1) partisipan yang berasal dari sekolah sekolah umum 

yakni 53 % dan (2) sekolah-sekolah berbasis pendidikan agama kurang lebih 47 %.  

 

Tabel 5.12. Orientasi pendidikan di sekolah sasaran 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

Agama 141 47.0 47.0 47.0 

Umum 159 53.0 53.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

B. Uji normalitas 

 

Sebelum melakukan proses analisis lebih lanjut, uji normalitas data perlu dilakukan 

dalam penelitian ini. Tim peneliti menempuh tahap ini dengan mengecek nilai skewness dan 

kurtosis respon sampel terhadap masing-masing item. Distribusi skor-skor sampel dinyatakan 

normal manakala nilai statistic kedua kriteria tersebut mendekati “0” (zero values). Sebagai 

pedoman, rentangan nilai-nilai statistic yang dapat diterima untuk skewness = < 3, sedangkan 

kurtosis = < 8 (Kline, 2005).  

Sesuai dengan data deskriptip item yang dilampirkan dalam laporan penelitian ini 

(Lampiran 2 dan Lampiran 3) dan mengkonsultasikannya dengan  pedoman uji normalitas ini, 

nilai-nilai statistik respon sampel terhadap semua item dan sakala pengukuran berada di dalam 

rentangan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelititan ini berdistribusi 

 Siswa Guru 

Mean 251.41 21.85 

Minimum 17 6 

Maximum 712 84 

Sum 75423 6556 
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normal. Dapat diinterpretasikan bahwa sebaran respon di sekitar mean values adalah simetrik, 

yang ditandai dengan jumlah kasus yang mendapatkan nilai di atas maupun di bawah rerata 

hitung (X) adalah seimbang. Sehingga data penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara 

statistic untuk dipergunakan sebagai dasar analisis selanjutnya. 

 

C. Hasil uji reliabilitas instrumen 

 

Uji reliabilitas yang dilaksanakan pada tahap pilot study maupun main study telah 

menghasilkan nilai-nilai statistik Alpha Cronbach sebagaimana dalam tabel 5.13. 

 

Tabel 5.13. Skala pengukuran budaya organisasi sekolah dan kofisien Alpha Cronbach 

 Alpha Cronbach 

Skala (scale) pengukuran tipe-tipe 

budaya organisasi sekolah 

Hasil uji coba 

(pilot study) 

Hasil studi utama  

(main study) 

Birokratis 0.74 0.71 

Supportif 0.63 0.70 

Pasar (Market) 0.69 0.73 

Klan (Clan) 0.87 0.88 

Adhokrasi 0.52 0.79 

Inovatif 0.65. 0.83 

  

Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh kofisien alpha untuk masing-masing 

skala pengukuran budaya organisasi sekolah antara 0.52 – 0.87. Tipe budaya supportif, pasar, 

adhokrasi, dan inovatif memperoleh kofisien alpha < 0.70, atau di bawah standard kofisien 

alpha yang dapat diterima (Hair, et. al., 2010). Terhadap item-item skala pengukuran yang 

dinilai kurang memadai, tim peneliti selanjutnya melakukan beberapa penyesuaian atau 

perbaikan berdasarkan masukan hasil uji coba dan beberapa pertimbangan atau saran dari 

tenaga ahli. Selanjutnya item-item yang telah diperbaiki, dipergunakan dalam proses 

pengambilan data melalui tahap penelitian utama (main study) di lapangan sesuai rancangan 

penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa semua skala pengukuran yang sama memperoleh 

kofisien alpha > 0.70 berdasarkan hasil analisis item yang telah digunakan dalam pengumpulan 

data dari penelitian utama di lapangan sebagaimana nampak dalam Tabel 5.14. Dapat 

disimpulkan bahwa skala dan sub skala pengukuran budaya organisasi tersebut telah memenuhi 

standard reliabilitas yang dipersayaratkan yakni sebagai alat ukur yang dapat dipercaya secara 
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internal. Item-item pertanyaan di dalam masing-masing skala/sub skala pengukuran dapat 

dipastikan telah memperoleh skor respon yang konsisten dan stabil dari para responden. 

Sehingga data yang telah dikumpulkan melalui perangkat instrumen tersebut dapat 

dipergunakan sebagai bahan yang dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian 

ini.   

 

Tabel 5.14. Skala pengukuran efektivitas kepemimpinan sekolah dan kofisen Alpha Cronbach 

 Alpha Cronbach 

Skala (scale) pengukuran fungsi 

kepemimpinan sekolah 

Hasil uji coba 

(pilot study) 

Hasil studi utama  

(main study) 

Visi kepemimpinan 0.85 0.74 

Pendayagunaan SDM 0.74 0.86 

Manajerial 0.72 0.81 

Pengembangan professional staf 0.77 0.86 

Memimpin staf 0.81 0.82 

Pengembangan iklim organisasi 0.73 0.89 

 

 Konstruksi item instrumen lengkap yang telah dikembangkan berdasarkan hasil uji coba 

tersebut dapat dilihat dalam Tabel 5.15 dan Tabel 5.16.   
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Tabel 5.15. Daftar skala pengukuran dan item budaya organisasi sekolah  

Skala /Item Daftar pertanyaan/pernyataan 

Birokratik  

ORG1           Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan 

ORG2 Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku 

ORG3 Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur 

ORG4 Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur 

ORG5 Manajemen sekolah berorientasi pada kekuasaan 

ORG6       Segenap pekerjaan selalu sesuai peraturan yang berlaku 

ORG7 Segenap urusan ditangani selalu sistematis 

ORG8 Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah digariskan 

ORG9 Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara ketat  

Suportif  

ORG10 Orientasi pada hubungan kemanusiaan 

ORG11 Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal  

ORG12 Memperhatikan keamanan kerja anggota 

ORG13 Adanya kepercayaan para anggota/pimpinan satu sama lain 

ORG14 Organisasi sekolah menyediakan iklim kerja menyenangkan 

ORG15 Membangkitkan semangat kerja anggota 

ORG16 Penghargaan sekolah secara ekonomik terhadap prestasi kerja 

Pasar  

ORG17      Sekolah selalu berusaha menjaga standard biaya kegiatan  

ORG18 Sekolah selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak luar 

ORG19 Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga 

ORG20 Memperhatikan perkembangan pasar 

ORG21 Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain 

Klan  

ORG22 Tim sekolah lebih kompak dan kohesif 

ORG23 Segenap anggota dilibatkan dengan memadai  

ORG24 Partisipasi anggota tinggi 

ORG25 Peberdayaan semua anggota dengan baik 

ORG26 Mengutakan komitmen bersama 

ORG27 Mengutamakan kerja tim 

ORG28 Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan 

ORG29 Sekolah mementingkan kerjasama dalam kebanyakan pekerjaan  

Adhokrasi  

ORG30            Suasana organisasi mendorong kreativitas anggota 

ORG31 Suasana organisasi sekolah menantang anggota berprestasi 

ORG32 Organisasi sekolah nampak dinamis 

ORG33 Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi yang sehat 

ORG34 Ada kelonggaran anggota melakukan perubahan 

Inovatif  

ORG35          Mendorong ketrampilan-ketrampilan mandiri/berwirausaha  

ORG36 Mempertimbangkan kebebasan pribadi 

ORG37 Mengutamakan tindakan inovatif  

ORG38 Anggota bersemangat memperbahrui  metode kerja 

ORG39 Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru 

ORG40 Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif baru 
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Tabel 5.16 Daftar skala pengukuran dan item efektivitas kepemimpinan sekolah 

Skala / Item Daftar pertanyaan/pernyataan 

  Visi  

KEP1 Anggota didorong mempelj/memahami filosofi, nilai, dan tujuan pendidikan 

KEP2 Sekolah mengkoordinir tim guru & staf merumuskan visi, misi, dan  tujuan 

KEP3 Sekolah mengkoordinir orang tua/komite merumuskan visi, misi, dan tujuan 

KEP4 Berhasil mengkomunikasikan hasil rumusan ke semua pihak terkait 

KEP5 Memberikan bimbingan para anggota tentang cara pencapaian tujuan 

Memimpin  

KEP6 Fungsi sebagai pemimpin tim telah terlaksana dengan efektif  

KEP7 Sekolah memimpin dengan baik pelaksanaan pencapaian tujuan 

KEP8 Kepemimpinan organisasi sekolah rata-rata efektif 

KEP9 Kepemimpinan berhasil dilaksanakan berdasarkan situasi   

KEP10 Kepemimpinan berhasil menyesuaikan gaya dengan kemampuan anggota  

KEP11 Proses delegasi kekuasaan terhadap anggota berjalan dengan baik  

KEP12 Sekolah efektif dalam memimpin pelaksanaan program supervisi  

KEP13 Kepemimpinan secara proporsional telah didelegasikan ke anggota  

KEP14 Menyediakan kesempatan anggota memimpin pelaksanaan kegiatan 

Manajemen  

KEP15 Sekolah memiliki kemampuan merenacanakan program pembelajaran 

KEP16 Mengkoordinir  tim menyusun, melaksanakan, dan menilai  program sekolah 

KEP17 Sekolah bersama tim guru melaksanakan penilaian dan pengemb. pendidikan   

KEP18 Pengawasan organisasi telah berlangsung secara kolegial  

KEP19 Segenap kendala pelaksanaan program kerja didiskusikan dengan tim 

KEP20 Teknik komunikasi yang diterapkan diterima oleh semua anggota 

KEP21 Informasi mengalir dari multi arah atara sekolah dan tim guru 

Sumber daya  

KEP22 Sekolah mengelola sumber daya organisasi dengan baik 

KEP23 Sekolah mendayagunakan segenap sumber daya secara efektif efisien  

KEP24 Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung pencapaian tuj. pend  

KEP25 Sekolah berhasil membina organisasi /adm demi tercapainya mutu pend.  

KEP26 Para guru dilibatkan dalam merumuskan solusi 

KEP27 Partisipasi guru tinggi dalam pengembangan progam sekolah 

Pengemb. profesi  

KEP28 Sekolah berhasil membimbing /meningkatkan kemampuan mengj. guru 

KEP29 Sekolah berhasil mempromosikan pertumbuhan jabatan para guru 

KEP30 Menumbuhkan profesi guru dengan efektif 

KEP31 Program pengembangan kemampuan guru berjalan sukses 

KEP32 Sekolah berhasil melibatkan  guru dalam program peningkatan mutu organisasi 

KEP33 Indikator-indikator program mutu sekolah berhasil dirumuskan oleh tim 

Iklim organisasi  

KEP34 Sekolah dapat menyediakan lingkungan sekolah yang kondusif 

KEP35 Iklim organisasi telah menjamin kebebasan berkarya anggota dan tim  

KEP36 Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik 

KEP37 Suasana yang telah terbangun mendorong munculnya inisiatif anggota 

KEP38 Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat 

KEP39 Sekolah berhasil mempengaruhi  semangat anggota bekerja dengan baik 

KEP40 Sekolah berhasil memimpin pengembangan kerjasama anggota 
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D. Hasil uji validititas pengembangan model instrumen   

 

Sebagaimana dinyatakan dalam Bab metodologi khususnya instrumentasi, uji validitas 

perlu dilakukan dalam rangka menguji apakah skala-skala pengukuran yang telah 

dikembangkan mendapatkan respon-respon yang valid (Creswell, 2005) atau benar-benar dapat 

mengukur apa yang telah menjadi target penelitian ini. Untuk kepentingan validasi instrumen 

dalam penelitian ini, tim peneliti melakukan uji item dengan teknik content atau face dan 

construct vality.  

 

1. Content/face validity 

 

Untuk menentukan apakah item-item pengukuran budaya organisasi sekolah dan 

efektivitas kepemimpinan memenuhi standard validitas isi, segenap item instrument 

dikonsultasikan dengan tenaga ahli (expert), dan dipertimbangkan sejauhmana kesesuaiannya 

dengan tujuan-tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Atas dasar saran-saran dan 

balikan yang diberikan oleh tenaga ahli maupun kesesuaian dengan unsur-unsur tujuan 

penelitian (research objectives), tim peneliti telah melakukan penyempurnaan konstruksi 

masing-masing item. Sehingga diperoleh seperangkat item pengukuran yang telah divalidasi 

sebagaimana telah dilampirkan dalam laporan penelitian ini (Lampiran 1). 

 

2. Construct validity  

 

Sebagaimana telah dikemukan sebelumnya, uji validitas konstruk item dalam penelitian 

ini dilaksanakan melalui teknik Rasch model dan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Hasil 

analysis masing-masing item untuk model pengukuran budaya organisasi sekolah dan 

efektivitas kepemimpinan disajikan berturut-turut sebagai berikut. Adapun unsur-unsur yang 

terkait dengan variabel individu dan organisasi tidak dilakukan proses validasi karena 

merupakan unsur-unsur atribut yang bersifat fixed atau tetap dan karena sudah melekat pada 

karakteristik yang dimiliki oleh kedua komponen. 
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a. Model pengukuran budaya organisasi 

 

Validasi item menggunakan prosedur Rasch model 

Terdapat sejumlah 40 item pegukuran budaya organisasi, yang telah dikembangkan 

berdasarkan hasil uji coba dalam penelitian ini. Item-item ini di disebar ke dalam enam sub 

skala. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, analisis dengan teknik Rach model 

menggunakan software Conquest 2.0 untuk menghitung nilai-nilai fit statistics dan thresholds 

masing-masing item. Nilai-nilai fit statistics diperoleh melalui proses komputasi yang dibantu 

oleh software yang dikembangkan untuk Rasch model. Hasil perhitungan nilai-nilai tersebut 

sangat bermanfaat untuk menentukan tingkat kualitas masing-masing item. Secara statistik 

ditujuan unmtuk mengindentifikasi item-item yang dapat secara akurat mengukur setiap 

konstruk yang mewakilinya. Untuk mencapai tujuan ini, di dalam penelitian ini, fit statistics 

yang dihitung adalah antara lain meliputi estimates, t values, dan MNSQR (meansquare) 

sebagaimana dipresentasikan di dalam tabel-tabel hasil analisis model Rasch di dalam bagian 

pembahasan penelitian ini. Thresholds (γ) di sini diartikan sebagai cutting point yang membagi 

kontinum kemampuan responden menjawab item pertanyaan ke dalam daerah rentangan skor 

(score regions) (Wu & Adams, 2007). Teknik ini dapat membagi dengan jelas dan konsisten 

jarak masing-masing kemungkinan pilihan jawaban atau persepsi terhadap suatu pertanyaan, 

misalnya yang dinyatakan dengan skor 5= Sangat Setuju, skor 4 = Setuju, dan seterusnya sesuai 

dengan lebar jarak skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini. Patokan interpretasi nilai-

nilai statitik yang diperoleh dalam teknik analisis model Rasch mengikuti pedoman yang 

diusulkan oleh Source: Linacre (2002) seperti dalam ke dua tabel berikut:  

Tabel 5.17. Pedoman interpretasi range mean square (MNSQ) 

Mean-square values Item interpretation for the measurement model 

 

> 2.0 Item distorts the measurement system that is probably caused by 

one or two observations in the survey. 

1.5 – 2.0 Unproductive item, but not degrading the measurement model. 

0.5 – 1.5 Productive item for the measurement model 

< 0.5  The item is less productive but not degrading for the measurement 

model. This may produce misleading high reliability and separation 

coefficients.  
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Tabel 5.18. Pedoman interpretasi range t values 

Standardised values Item interpretation for the measurement model 

>  3 Data are unexpected if they fit the model (perfectly), so they 

probably do not. However, with large sample size, the 

substantive misfit may be small and its effect on the model is 

not significant. 

2.0 – 2.9 Data noticeably unpredictable 

-1.9 – 1.9 Data have reasonable predictability. 

< -2 Data are too predictable. Other “dimensions” may constrain 

the response patterns. 

 

Di dalam pandangan teori respon item  (Item Response Theory) nilai MNSQR yang 

mendekati angka “1” menunjukkan bahwa item tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan 

model yang diusulkan (the item fits the model well) atau hasil observasi sesuai dengan apa ynag 

diharapkan oleh model pengukuran penelitian. Sebaliknya yang berada jauh di atas maupun di 

bawah dari rentangan nilai “1” membuktikan bahwa item itu memiliki tingkat perbedaan 

terhadap model relatif kurang baik (poor fit to the model). Dengan kata lain, jika terjadi 

demikian, maka item-item bermasalah itu bisa digolongklan miss-fit atau sebaliknya over-fit 

items. 

Terhadap item-item budaya organisasi sekolah yang disasar dalam proses komputasi 

dengan Rasch model, telah diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.19. Dari ke 40 

item yang diuji, membuktikan kesemua item model-model budaya organisasi sekolah ini 

dikategorikan sebagai item-item pengukuran yang dapat diterima karena telah mencapai skor-

skor MNSQR dalam rentangan nilai 0.5 – 1.5 atau dinilai telah memenuhi standar item yang 

produktif. 
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Tabel 5.19. Hasil estimasi parameter item-item budaya organisasi 

Note. *Constrained, significance level = 0.000 

 

   Weighted Fit  

Variable Estimates Error MNSQR CI t Item thresholds 

Budaya organisasi       

Birokratik       

ORG1           0.160 0.053 1.20 0.83, 1.17 2.2 -1.51 -0.84 0.43 2.52 

ORG2 -0.718 0.056 0.81 0.83, 1.17 -2.4 -2.39 -1.71 -0.45 1.64 

ORG3 -0.385 0.055 0.83 0.83, 1.17 -2.1 -2.05 -1.38 -0.12 1.97 

ORG4 -0.056 0.054 0.77 0.83, 1.17 -2.7 -1.73 -1.05 0.21 2.30 

ORG5 1.414 0.048 1.80 0.83, 1.15 8.6 -0.25 0.42 1.68 3.77 

ORG6       -0.709 0.056 0.84 0.83, 1.17 -2.0 -2.38 -1.70 -0.44 1.65 

ORG7 -0.135 0.054 0.74 0.83, 1.17 -3.3 -1.80 -1.13 0.13 2.22 

ORG8 -0.223 0.054 0.87 0.83, 1.17 -1.5 -1.89 -1.22 0.05 2.13 

ORG9 0.653 0.152 0.87 0.83, 1.17 -1.5 -1.02 -0.34 0.92 3.01 

Suportif          

ORG10 -0.537 0.057 1.20 0.84, 1.16 2.3 -2.52 -1.63 -0.01 1.98 

ORG11 0.695 0.054 1.18 0.84, 1.16 2.0 -1.28 -0.39 1.22 3.21 

ORG12 -0.414 0.057 0.80 0.84, 1.16 -2.7 -2.39 -1.50 0.11 2.10 

ORG13 -0.383 0.056 0.73 0.84, 1.16 -3.6 -2.36 -1.47 0.14 2.13 

ORG14 -0.222 0.056 0.84 0.84, 1.16 -2.1 -2.20 -1.31 0.30 2.30 

ORG15 -0.200 0.056 0.76 0.84, 1.16 -3.2 -2.18 -1.29 0.33 2.32 

ORG16 1.061 0.137 1.36 0.84, 1.16 4.0 -0.91 -0.03 1.59 3.58 

Pasar          

ORG17      -0.569 0.061 1.18 0.83, 1.17 2.0 -2.75 -1.58 -0.15 2.20 

ORG18 0.137 0.058 0.85 0.83, 1.17 -1.9 -2.05 -0.88 0.55 2.90 

ORG19 0.570 0.057 1.27 0.84, 1.16 3.1 -1.61 -0.44 0.99 3.34 

ORG20 0.138 0.058 0.96 0.84, 1.16 -0.5 -2.05 -0.87 0.55 2.91 

ORG21 -0.276* 0.117 0.90 0.83, 1.17 -1.2 -2.46 -1.29 0.14 2.49 

Klan          

ORG22 0.403 0.079 1.28 0.84, 1.16 3.1 -5.06 -0.97 2.12 5.52 

ORG23 0.281 0.079 0.98 0.84, 1.16 -0.3 -5.18 -1.09 2.00 5.41 

ORG24 0.256 0.079 0.93 0.84, 1.16 -0.8 -5.20 -1.12 1.97 5.38 

ORG25 0.204 0.079 0.81 0.84, 1.16 -2.5 -5.26 -1.17 1.92 5.33 

ORG26 -0.294 0.080 1.05 0.84, 1.16 0.7 -5.76 -1.67 1.42 4.83 

ORG27 -0.255 0.080 1.04 0.84, 1.16 0.5 -5.72 -1.63 1.46 4.87 

ORG28 -0.629 0.081 0.97 0.84, 1.16 -0.4 -6.09 -2.01 1.09 4.49 

ORG29 0.034* 0.210 1.18 0.84, 1.16 2.1 -5.43 -1.34 1.75 5.10 

Adhokrasi          

ORG30            -0.597 0.073 1.06 0.83, 1.17 0.7 -3.55 -2.36 0.05 3.45 

ORG31 0.589 0.070 1.26 0.83, 1.17 2.8 -2.37 -1.17 1.24 4.64 

ORG32 -0.124 0.072 0.81 0.83, 1.17 -2.4 -3.08 -1.88 0.52 3.93 

ORG33 -0.307 0.072 0.88 0.83, 1.17 -1.4 -3.26 -2.06 0.34 3.74 

ORG34 0.440* 0.143 1.17 0.83, 1.17 1.9 -2.52 -1.32 1.09 4.49 

Inovatif          

ORG35          0.930 0.068 1.22 0.83, 1.17 2.4 -1.75 -0.73 1.50 4.68 

ORG36 0.974 0.068 1.12 0.83, 1.17 1.4 -1.70 -0.68 1.55 4.73 

ORG37 -0.612 0.072 0.88 0.83, 1.17 -1.4 -3.29 -2.27 -0.04 3.14 

ORG38 -0.395 0.072 0.89 0.83, 1.17 -1.3 -3.07 -2.05 0.18 3.36 

ORG39 -0.480 0.072 0.85 0.83, 1.17 -1.8 -3.16 -2.13 0.09 3.27 

ORG40 -0.417* 0.157 1.01 0.83,1.17 0.2 -3.10 -2.07 0.16 3.34 
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 Dilihat dari nilai fit statistics khususnya t, kecuali ORG5, ORG13, dan ORG16, semua 

item lainnya tidak melampaui t values < 3 artinya rata-rata memiliki kemampuan prediksi yang 

memadai. Sehingga dapat ditafsirkan dapat meprediksi gejala-gejala yang diukur. Adapun 

ketiga item tersebut yang memperoleh t = > 3, dikategorikan tidak memiliki kemampuan 

prediksi yang memadai (have no reasonable predictability). Penjelasan demikian disesuaikan 

dengan pedoman penafsiran t values dalam Tabel 5.18. Walupun demikian, perlu diperhatikan 

bahwa predikat ketiga item ini tidak otomatis menggugurkan fungsi masing-masing item itu 

sebagai indikator variabel laten yang mewakili mereka. Terlebih item-item itu diuji melalui 

sampel yang cukup besar jumlahnya, karena semakin besar sampel ada kecenderjngan semakin 

besar pula nilai t values yang diperoleh (Wu & Adams, 2007). Oleh sebab itu, daripada 

menggunakan patokan ini sebagai satu-satunya alat untuk menyeleksi item, lebih tepat jika 

dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mendeteksi item-item mana yang patut dinilai 

bermasalah, dan kalau perlu menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

koreksi item seperlunya.  Hasil akhir fit t statistic mungkin mampu menjelelaskan kebenaran 

yang sesungguhnya tentang perilaku yang berbeda ditunjukkan oleh masing-masing item di 

dalam proses pengukuran. Kemungkinan setiap item tidak memiliki performa yang sama 

ketika menjelaskan variabel laten yang mewakilinya.   

 

Nilai-nilai statistik item thresholds memperlihatkan bahwa semua item dalam Tabel 5.19 

tidak memiliki masalah inkonsistensi urutan kategori pilihan jawaban untuk per item 

(disordered item thresholds). Hasil analisis teknik Rasch model ini menunjukkan bahwa item-

item budaya organisasi sekolah dalam setiap sub skala pengukuran memenuhi standard respon 

item pertanyaan yang dapat diinterpretasikan (interpretable item responses). Konsistensi jarak 

per kategori respon ini juga mengindikasikan bahwa masing-masing kategori respon item telah 

mendapatkan jawaban secara monoton dari para responden. Di samping hasil observasi 

memperlihatkan bahwa thresholds item-item searah dengan koronologi tingkat kesulitan 

jawaban yang diinginkan oleh model pengukuran penelitian yang diusulkan dalam ini. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen ini mampu mengungkapkan keadaan sikap yang 

sesungguhnya diukur di lapangan melalui sakala Likert tipe-tipe budaya organisasi sekolah di 

lapangan. 
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Berdasarkan nilai-nilai index kemampuan diskriminasi item yang dicapai, 

memperlihatkan umumnya masing-masing item memiliki hubungan signifikan dengan skor total 

respon untuk segenap sub skala pengukuran, yakni mencapai discrimination index > 0.4, dengan 

tingkat signifikansi < 0.01. Di dalam model IRT, dianjurkan memilih item-item yang 

memperoleh nilai indeks > 0.4 (Wu & Adams, 2007: 64). Hasil analisis item dalam Tabel 5.19 

memperlihatkan item-item dalam skala budaya organisasi memperoleh indeks dalam range 

0.45-0.80. Hasil demikian mengindikasikan semua item memiliki kualitas tinggi dalam hal 

kemampuan membedakan responden menurut tingkat autonomi individual. Meskipun demikian, 

terdapat satu item yang mencapai indeks 0.36, atau < 4 yakni item ORG11. Karena hanya satu 

item ini yang mendapat indeks terendah tetapi positif, maka hal ini dapat sikapi sebagai masalah 

yang wajar, dan tidak akan mempengaruhi kualitas skala pengukuran secara umum. Akhirnya 

seperti tercantum di bawah tabel separation reliability index untuk setiap sub skala pengukuran 

telah mencapai index reliabilitas tinggi, yakni dalam range 0.96 – 0.99. Capaian index demikian 

menunjukkan bahwa sebagian besar proporsi varian masing-masing sub sakala adalah benar. 

 

Validasi item budaya organisasi menggunakan prosedur Confirmatory Factor Analysis 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian metodologi dan instrumentasi, 

pengembangan model pengukuran penelitian menerapkan SEM (Structural Equation 

Modelling). Pendekatan ini relevan dengan kenbanyaknan yang diterapkan di dalam studi 

manajemen  (Wang, Law, Hackett, Wang, & Chen, 2005; Zhang, Cao, & Tjosvold, 2011). 

Untuk menguji sejauhmanakah model pengukuran yang diusulkan didukung oleh data, maka 

analisis skala pengukuran model instrumen dilaksanakan menggunakan teknik Confirmatory 

Factor Analysis (CFA). Karena karakteristik dan jumlah sub-sub variabel cukup banyak, 

sehingga untuk memudahkan tercapainya prinsip parsimoni dalam pengembangan instrumen, 

model faktor berjenjang atau hirarkhis (hierarchical factor model) dipertimbangkan untuk 

diterapkan dalam pelaksanaan analisis dengan teknik CFA tersebut.  

Untuk menilai sejauhmana kecocokan model terhadap data (assessing the model fit), 

langkah pertama yang dilakuikan dalam penelitian ini adalah menguji loading setiap variabel 

observasi terhadap faktor laten yang mewakilinya. Loading (λ) tersebut menggambarkan 

korelasi (r) antara variabel observasi (x) dan faktor laten (ζ). Kuadrat dari kofisien korelasi (r
2
) 
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adalah jumlah total nilai varian (δ) yang disumbang oleh variabel observasi terhadap faktor 

laten (Hair et. al, 2010). Sehubungan dengan ini, Hair et. al (2010) menyatakan semakin besar 

jumlah loading, semakin penting pula peran nilai-nilai loading itu dalam menjelaskan matrik 

faktor  yag dicapai.  Hair et. al (2010, p. 117) mengusulkan kriteria penilaian loading di dalam 

studi ini menggunakan rentangan nilai sebagai berikut: 

+ 0.30 ---- + 0.40  Memenuhi tingkat minimal loading untuk interpretasi sturktur model. 

+ 0.50 atau > 0.50  Loading secara praktis dinilai signifikan. 

> 0.50    Model struktur dinilai baik (well defined structure). 

 

Penetapan kualitas struktur model berdasarkan standar model fit di dalam penelitian ini 

diselesaikan dengan mempertimbangakan dasar teori yag 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 standard good fit. Dengan kata lain, 

indikator yang dicapai demikian dapat mendemonstrasikan kesamaan model yang diusulkan 

dengan data sampel (Arbuckle, 2009). Kriteria lainnya yang dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penelitian ini adalah nilai-nilai indikator good fit (GFI, TLI, CFI) yang dapat 

dipergunakan untuk menginterpretasikan apakah suatu model yang diusulkan dapat diterima 

sebagai model yang sesuai dengan data penelitian yang diukur. Nilai-nilai yang lebih besar atau 

sama dengan 0.90 dapat ditafsirkan sebagai model yang dapat dikategorikan sebagai model 

yang memenuhi standard good fit (Arbuckle, 2009). 

 

 Untuk penyelesaian proses validasi prosedur SEM ini, 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 
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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; Lok&Crawford, 2004; Ferreira&Hill, 2008). 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. Struktur model pengukuran budaya 

organisasi sekolah yang berhasil dikembangkan dalam penelitian ini diilustrasikan pada 

Gambar 5.3 
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Gambar 5.3. Model faktor hirarkhi budaya organisasi sekolah 

 

Analisis secara simultan masing-masing faktor yang berada pada lapisan pertama 

menghasilkan daftar loading seperti dalam Tabel 5.20. 

 

 



72 
 

Tabel 5.20 Loading faktor model hirarkhi budaya organisasi sekolah 

 

Second order factor  

(second layer) 

First order factors  

(first layer) 

 

Loadings 

 

Indicators  

 

Loadings 

   ORG1 0.16 

   ORG2 0.51 

   ORG3 0.56 

   ORG4 0.55 

 Bureauct 1.0 ORG5 -.00 

   ORG6 0.53 

   ORG7 0.58 

   ORG8 0.42 

   ORG9 0.31 

   ORG10 0.28 

   ORG11 0.15 

   ORG12 0.48 

 Supportv 1.0 ORG13 0.62 

   ORG14 0.66 

   ORG15 0.65 

   ORG16 0.38 

   ORG17 0.49 

   ORG18 0.31 

 Marketc 1.0 ORG19 0.28 

   ORG20 0.36 

OrgCulture   ORG21 0.33 

   ORG22 0.61 

   ORG23 0.63 

   ORG24 0.57 

   ORG25 0.61 

 Clanc 1.0 ORG26 0.62 

   ORG27 0.58 

   ORG28 0.60 

   ORG29 0.54 

   ORG30 0.68 

   ORG31 0.56 

 Adhocc 1.0 ORG32 0.67 

   ORG33 0.71 

   ORG34 0.51 

   ORG35 0.43 

   ORG36 0.45 

 Innovc 1.0 ORG37 0.63 

   ORG38 0.67 

   ORG39 0.61 

   ORG40 0.54 
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Dekskripsi variabel dalam Tabel 5.20 

OrgCulture = Organizational culture (budaya organisasi) 

Bureauct = Bureaucratic (budaya birokratik) 

Supportv = Supportive (budaya suportif) 

Marketc = Market culture (budaya pasar) 

Clanc  = Clan culture (budaya klan) 

Adhocc = Adhoc culture (budaya adhokrasi) 

Innovc  = Innovative culture (budaya inovatif) 

Loading dalam Tabel 5.20 membuktikan bahwa keenam faktor yang berada pada lapisan 

pertama berhubungan secara signifikan dengan faktor utama “OrgCulture” (budaya organisasi) 

pada lapisan kedua dengan masing-masing mencapai loading masksimal (“1”). Dapat 

disimpulkan bahwa faktor utama tersebut secara statistik merupakan penyebab keenam model 

itu di dalam model. Secara spesifik loading per item juga dapat dicek. Dari 40 item yang diuji, 

menunjukkan sebagian besar item meraih loading yang memadai dan positif. Terdapat lima  

item yang memperoleh loading < 0.30 yakni item ORG1, ORG5, ORG10, ORG11, dan ORG19. 

Meskipun demikian, selain ORG1, keempat lainnya mendapat loading positif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara umum item-item ini dapat berfungsi sebagai reflektor yang baik bagi 

keenam faktor di dalam model hirarkhi yang dikembangkan (hierarchical factor model). Di 

samping itu nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi (r
2
) masing-masing variabel rata-rata cukup 

tinggi. Hal ini menunjukkan proporsi varian yang disumbangkan cukup besar dalam 

menjelaskan faktor yang mewakili masing-masing faktor. 

Untuk melihat bagaimana tingkat performa fit yang dicapai, maka hasil analisis standard 

prosedur CFA ini dapat disajikan secara lengkap dalam tabel-tabel berikut. 

Tabel 5.21. Regresi tidak terstandard (unstandardized regression weights) 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Marketc <--- OrgCulture 2.641 1.005 2.627 .009 

Clanc <--- OrgCulture 3.260 1.217 2.679 .007 

Adhocc <--- OrgCulture 3.554 1.318 2.696 .007 

Innovc <--- OrgCulture 2.775 1.073 2.587 .010 

Supportv <--- OrgCulture 1.504 .632 2.379 .017 

Bureauct <--- OrgCulture 1.000 - - - 
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Estimate S.E. C.R. P 

ORG1 <--- Bureauct 1.000 - - - 

ORG2 <--- Bureauct 2.601 .985 2.642 .008 

ORG3 <--- Bureauct 3.000 1.127 2.662 .008 

ORG4 <--- Bureauct 2.925 1.102 2.655 .008 

ORG5 <--- Bureauct -.030 .528 -.057 .955 

ORG6 <--- Bureauct 2.677 1.011 2.647 .008 

ORG7 <--- Bureauct 3.060 1.147 2.668 .008 

ORG8 <--- Bureauct 2.171 .842 2.578 .010 

ORG9 <--- Bureauct 1.853 .756 2.451 .014 

ORG10 <--- Supportv 1.000 - - - 

ORG11 <--- Supportv .602 .268 2.248 .025 

ORG12 <--- Supportv 1.672 .392 4.261 *** 

ORG13 <--- Supportv 2.152 .475 4.527 *** 

ORG14 <--- Supportv 2.483 .543 4.572 *** 

ORG15 <--- Supportv 2.270 .498 4.559 *** 

ORG16 <--- Supportv 1.850 .469 3.942 *** 

ORG17 <--- Marketc 1.000 - - - 

ORG18 <--- Marketc .785 .164 4.789 *** 

ORG19 <--- Marketc .768 .177 4.344 *** 

ORG20 <--- Marketc .856 .161 5.304 *** 

ORG21 <--- Marketc .760 .154 4.931 *** 

ORG22 <--- Clanc 1.000 
   

ORG23 <--- Clanc .970 .103 9.422 *** 

ORG24 <--- Clanc .876 .101 8.658 *** 

ORG25 <--- Clanc .959 .104 9.198 *** 

ORG26 <--- Clanc .985 .106 9.320 *** 

ORG27 <--- Clanc .909 .104 8.747 *** 

ORG28 <--- Clanc .963 .107 9.003 *** 

ORG29 <--- Clanc .878 .105 8.361 *** 

ORG30 <--- Adhocc 1.000 
   

ORG31 <--- Adhocc .953 .105 9.096 *** 

ORG32 <--- Adhocc .917 .085 10.836 *** 

ORG33 <--- Adhocc 1.016 .089 11.480 *** 

ORG34 <--- Adhocc .807 .096 8.366 *** 

ORG35 <--- Innovc 1.000 
   

ORG36 <--- Innovc 1.063 .183 5.800 *** 

ORG37 <--- Innovc 1.156 .170 6.810 *** 

ORG38 <--- Innovc 1.278 .183 6.991 *** 

ORG39 <--- Innovc 1.173 .174 6.732 *** 

ORG40 <--- Innovc 1.050 .166 6.340 *** 
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Tabel 5.22.  Regresi terstandard (standardized regression weights) 

   
Estimate 

Marketc <--- OrgCulture 1.000 

Clanc <--- OrgCulture 1.000 

Adhocc <--- OrgCulture 1.000 

Innovc <--- OrgCulture 1.000 

Supportv <--- OrgCulture 1.000 

Bureauct <--- OrgCulture 1.000 

ORG1 <--- Bureauct .161 

ORG2 <--- Bureauct .515 

ORG3 <--- Bureauct .563 

ORG4 <--- Bureauct .545 

ORG5 <--- Bureauct -.003 

ORG6 <--- Bureauct .527 

ORG7 <--- Bureauct .580 

ORG8 <--- Bureauct .415 

ORG9 <--- Bureauct .311 

ORG10 <--- Supportv .275 

ORG11 <--- Supportv .150 

ORG12 <--- Supportv .480 

ORG13 <--- Supportv .624 

ORG14 <--- Supportv .659 

ORG15 <--- Supportv .649 

ORG16 <--- Supportv .379 

ORG17 <--- Marketc .487 

ORG18 <--- Marketc .315 

ORG19 <--- Marketc .280 

ORG20 <--- Marketc .358 

ORG21 <--- Marketc .327 

ORG22 <--- Clanc .614 

ORG23 <--- Clanc .631 

ORG24 <--- Clanc .568 

ORG25 <--- Clanc .612 

ORG26 <--- Clanc .623 

ORG27 <--- Clanc .575 

ORG28 <--- Clanc .596 

ORG29 <--- Clanc .545 

ORG30 <--- Adhocc .682 

ORG31 <--- Adhocc .555 

ORG32 <--- Adhocc .669 

ORG33 <--- Adhocc .712 
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Estimate 

ORG34 <--- Adhocc .509 

ORG35 <--- Innovc .426 

ORG36 <--- Innovc .454 

ORG37 <--- Innovc .625 

ORG38 <--- Innovc .667 

ORG39 <--- Innovc .609 

ORG40 <--- Innovc .535 

 

Tabel 5.23. Ringkasan model fit 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 120 2464.494 740 .000 3.330 

Saturated model 860 .000 0 
  

Independence 

model 
80 5597.946 780 .000 7.177 

Tabel 5.24. Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .560 .536 .645 .623 .642 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence 

model 
.000 .000 .000 .000 .000 

Tabel 5.25. Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .949 .531 .609 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

Tabel 5.26. RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .088 .084 .092 .000 

Independence 

model 
.144 .140 .147 .000 

 

Berdasarkan ringkasan model fit dalam Tabel 5.23 – 2.26, menunjukkah bahwa model 

faktor hirarkhi pengukuran budaya organisasi ini telah mendapat nilai fit yang baik (a good fit to 

the data), dalam arti bahwa model disupport oleh data. Terbukti nilai DF = 4.30, or < 5 



77 
 

menunjukkan model pengukuran yang mantap. Nilai TLI and CFI juga tinggi (0.62 and 0.64) 

atau mendekati “1” berarti memperkuat kualitas model pengukuran yang telah dicapai. Nilai 

RMSEA mendekati nilai “0” (0.088) menandakan model pengukuran dapat menggambarkan 

dengan sangat tepat data penelitian (provides the best approximation of the data). Oleh sebab 

itu dapat ditarik kesimpulkan bahwa model pengukuran budaya organiassai sekolah memiliki 

kemampuan prediksi yang sangat tingi terhadap keadaan data yang diukur di lapangan. 

Diharapkan dapat mengungkapkan dan menggambarkan perilaku budaya organisasi sekolah 

yang sesungguhnya, dan menyediakan bahan pertimbangan penting bagi usaha-usaha 

pengembangan budaya organisasi sekolah yang dikehendaki. 

 

 

b. Model  instrumen pengukuran efektivitas kepemimpinan sekolah 

 

Validasi item sakala pengukuran efektivitas kepemimpinan menggunakan Rasch model 

Terdapat sejumlah 40 item pegukuran defekvititas kepemimpinan sekolah, yang telah 

dikembangkan berdasarkan kajian teori dan hasil riset terdahulu. Item-item ini disebar ke dalam 

enam sub skala pengukuran kepemimpinan yang diberi label, meliputi: (1) Visipur, (2) Lead, (3) 

Manage, (4) Humres, (5) Profimp, dan (6) Orgclimate. Sama halnya dengan prosedur yang 

diterapkan dalam validasi skala budaya organisasi, hasil respon para responden terhadap budaya 

organisasi dianalisis dengan menerapkan teknik Rasch model. Teknik tersebut digunakan untuk 

menentukan seberapa efektif item-item itu bekerja dalam mengukur variabel laten yang 

mewakili item. Jenis-jenis nilai statistik yang dihasilkan dalam proses analisis Rasch model ini 

juga sama dengan yang diungkap dalam proses analisis budaya organisasi sebelumnya. 

Sehingga penjelasan secara detail tidak diulang lagi dalam bagian-bagian berikut. Hasil analisis 

Item-item efektivitas kepemimpinan sekolah disajikan dalam Tabel 5.27.  

Dari ke 40 item yang diuji, membuktikan kesemua item model-model budaya 

kepemimpinan sekolah ini dikategorikan sebagai item-item pengukuran yang dapat diterima 

karena telah mencapai skor-skor MNSQR dalam rentangan nilai 0.5 – 1.5 (acceptable values of 

MNSQR) atau dinilai telah memenuhi standar item kepemimpinan yang produktif.  
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Tabel 5.27. Hasil estimasi parameter model respon item-item efektivitas kepemimpinan sekolah 

Note. *Constrained, significance level = 0.000 

  

Variabel   Weighted Fit  

Kepemimpinan Estimasi Error MNSQR CI t Item thresholds 

Visi          

KEP1 -0.522 0.077 0.94 0.84, 1.16 -0.7 -3.13 -1.77 -0.20 3.00 

KEP2 -0.522 0.077 0.95 0.84, 1.16 -0.6 -3.13 -1.77 -0.20 3.00 

KEP3 0.697 0.073 1.25 0.82, 1.18 2.6 -1.91 -0.55 1.02 4.22 

KEP4 0.278 0.074 0.92 0.83, 1.17 -1 -2.34 -0.96 0.60 3.80 

KEP5 0.068* 0.151 0.95 0.83, 1.17 -0.5 -2.55 -1.18 0.39 3.59 

Memimpin           

KEP6 0.146 0.072 0.96 0.83, 1.17 -0.4 -2.61 -1.22 0.65 3.76 

KEP7 -0.572 0.074 0.91 0.83, 1.17 -1.1 -3.32 -1.94 -0.07 3.04 

KEP8 0.146 0.072 0.95 0.83, 1.17 -0.6 -2.61 -1.22 0.65 3.76 

KEP9 0.552 0.071 1.06 0.83, 1.17 0.7 -2.20 -0.81 1.05 4.16 

KEP10 0.347 0.071 1.17 0.83, 1.17 1.9 -2.41 -1.02 0.84 3.95 

KEP11 0.153 0.072 0.89 0.83, 1.17 -1.3 -2.60 -1.21 0.66 3.77 

KEP12 -0.231 0.073 1.02 0.83, 1.17 0.3 -2.98 -1.59 0.27 3.38 

KEP13 0.084 0.072 0.93 0.83, 1.17 -0.8 -2.66 -1.28 0.59 3.70 

KEP14 -0.627* 0.204 1.07 0.83, 1.17 0.8 -3.38 -1.99 -0.13 2.98 

Manajemen          

KEP15 -0.693 0.079 0.92 0.83, 1.17 -0.9 -3.43 -2.00 -0.33 2.98 

KEP16 -0.111 0.077 0.95 0.83, 1.17 -0.6 -2.85 -1.42 0.25 3.57 

KEP17 -0.6 0.079 0.83 0.83, 1.17 -2.1 -3.34 -1.91 -0.23 3.08 

KEP18 1.281 0.072 1.49 0.83, 1.17 4.8 -1.46 -0.03 1.64 4.96 

KEP19 -0.314 0.078 0.84 0.83, 1.17 -2 -3.05 -1.63 0.05 3.37 

KEP20 0.462 0.075 1.11 0.82, 1.18 1.3 -2.28 -0.85 0.82 4.14 

KEP21 -0.024* 0.188 1.09 0.83, 1.17 1 -2.77 -1.34 0.34 3.66 

Sumber daya          

KEP22 0.099 0.083 0.89 0.84, 1.16 -1.4 -3.23 -1.75 0.82 4.55 

KEP23 0.044 0.083 1.10 0.84, 1.16 1.2 -3.29 -1.80 0.76 4.50 

KEP24 -0.026 0.084 0.84 0.84, 1.16 -2 -3.36 -1.88 0.70 4.43 

KEP25 0.124 0.083 0.97 0.84, 1.16 -0.4 -3.20 -1.72 0.84 4.58 

KEP26 -0.113 0.084 1.11 0.84, 1.16 1.3 -3.45 -1.96 0.60 4.34 

KEP27 -0.128* 0.186 1.04 0.84, 1.16 0.5 -3.46 -1.98 0.59 4.33 

Pengemb. prof          

KEP28 -0.494 0.085 1.00 0.83, 1.17 0 -4.17 -2.57 0.27 4.49 

KEP29 0.577 0.083 1.25 0.83, 1.17 2.8 -3.10 -1.50 1.34 5.56 

KEP30 -0.344 0.085 0.97 0.83, 1.17 -0.3 -4.02 -2.42 0.42 4.64 

KEP31 0.26 0.083 0.99 0.83, 1.17 -0.1 -3.42 -1.81 1.02 5.25 

KEP32 -0.328 0.085 0.87 0.83, 1.17 -1.6 -4.01 -2.40 0.44 4.66 

KEP33 0.329* 0.188 0.99 0.83, 1.17 -0.1 -3.35 -1.75 1.09 5.32 

Iklim organisasi          

KEP34 -0.332 0.091 1.27 0.83, 1.17 2.9 -4.66 -2.04 0.41 4.96 

KEP35 0.32 0.089 1.11 0.83, 1.17 1.2 -4.01 -1.38 1.06 5.61 

KEP36 0.766 0.088 0.92 0.82, 1.18 -0.8 -3.56 -0.94 1.51 6.05 

KEP37 0.392 0.089 0.89 0.83, 1.17 -1.2 -3.93 -1.31 1.13 5.68 

KEP38 -0.755 0.092 1.18 0.83, 1.17 2 -5.08 -2.46 -0.02 4.53 

KEP39 -0.106 0.090 0.90 0.83, 1.17 -1.1 -4.43 -1.81 0.63 5.18 

KEP40 -0.285* 0.220 0.94 0.83, 1.17 -0.7 -4.61 -1.99 0.45 5.01 
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 Nilai-nalai fit statistics rata-rata setiap item kepemimpinan mendapat t values dalam 

range [-1.9 – 1.9]. Capaian nilai dalam range ini menunjukkan bahwa item-item 

kepemimpinan sekolah memiliki kemampaun prediksi yang baik. Dalam arti item yang 

digunakan sebagai indikator-indikator pengukuran dapat memperediksi secara tepat gejala-

gejala kepemimpinan sekolah yang diteliti. Prestasi seperti ini mengakibatkan hasil-hasil 

respon jawaban item yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara logis (reasonable). Hanya 

ada satu item yang memiliki t values > 3 yaklni KEP18, atau dapat dikategorikan tidak 

memiliki kemampuan prediksi yang memadai (have no reasonable predictability). Penjelasan 

demikian disesuaikan dengan pedoman penafsiran t values dalam Tabel 5.1.8. Sebagaimana 

perlakuan terhadap item-item yang bermasalah hasil analisis skala budaya organidsasi 

sebelumnya, maka kondisi item demikian juga tidak serta merta menggugurkan fungsinya 

sebagai indikator variabel laten yang mewakilinya. Kualitas yang dicapai itu kemungkinan 

dipengaruhi oleh keadaan dan proses penetapan sampel yang ada, yang cenderung 

menghasilkan t values yang lebih besar (Wu & Adams, 2007). Kondisi ini lebih tepat jika 

dipakai sebagai bahan pertimbangan mendeteksi item-item mana yang patut bermasalah, dan 

melakukan koreksi konstruksi secara selektif dan hati-hati.  Seberapa besar atau sekecil apapun 

fit t statistics yang dihasilkan diharapkan dapat menjelaskan kebenaran sesungguhnya tentang 

variasi perilaku segenap item di dalam proses pengukuran. Item-item tidak akan memiliki 

performa yang sama ketika menjelaskan variabel laten tertentu.   

 

Pendukung lainnya adalah bisa dilihat dari nilai-nilai statistik item thresholds yang 

menunjukkan semua item yang dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kepemiminan ini tidak 

memiliki masalah inkonsistensi urutan kategori (disordered item thresholds) pilihan jawaban 

untuk pertanyaan-pertanyaan dalam setiap item. Hasil analisis Rasch ini dapat ditafsirkan bahwa 

item-item kepemimpinan dalam setiap sub skala pengukuran memenuhi standard respon item 

pertanyaan yang dapat diinterpretasikan (interpretable item responses). Konsistensi jarak per 

kategori respon ini juga mengindikasikan bahwa masing-masing kategori respon item telah 

mendapatkan jawaban secara monoton dari para responden. Di samping hasil observasi 

memperlihatkan bahwa thresholds item-item searah dengan koronologi tingkat kesulitan 

jawaban yang diinginkan oleh model pengukuran penelitian yang diusulkan dalam ini. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran kepemimpinan ini mampu 
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mengungkapkan keadaan dan sikap sesungguhnya yang hendak diukur dengan menerapkan 

sakala Likert efektivitas kepemimpinan sekolah. 

Index kemampuan diskriminasi item yang dicapai adalah > 0.40, p = < 0.01. Hasil ini 

memperlihatkan adanya hubungan signifikan antara skor item masing-masing responden dengan 

skor total kuesioner yang bersangkutan. Di dalam model IRT, para peneliti dianjurkan memilih 

item-item yang memperoleh nilai indeks > 0.4 (Wu & Adams, 2007: 64). Hasil analisis 

membuktikan item-item kepemimpinan memperoleh indeks dalam range 0.55 - 0.81. Hal ini 

mengindikasikan semua item memiliki kualitas tinggi dalam hal kemampuan membedakan 

responden menurut tingkat autonomi individual. Akhirnya seperti tercantum di bawah tabel 

separation reliability index untuk setiap sub skala pengukuran menunjukkan index reliabilitas 

relatif tinggi. Dari keenam dimensi yang telah dikembangkan, lima dimensi mencapai rata-rata 

skala pengukuran dengan kofisien separation reliability index mencapaiu 0.97. Hanya satu 

skala yang memiliki index reliabilitas rendah tetap positif, yaitu 0.26. Tingginya nilai index 

demikian membuktikan sebagian besar proporsi varian adalah benar untuk setiap sub sakala 

instrumen. Kesimpulan hasil analisis dan pembahasan sakala pengukuran tersebut menunjukkan 

hahwa pada umumnya item-item yang dikembangkan dalam instrumen  efektivitas 

kepemimpinan berfungsi dengan baik dalam mengukur variabel laten yang mewakilinya. 

 

Validasi item efektivitas kepemimpinan menggunakan prosedur Confirmatory Factor Analysis 

Untuk menguji sejauhmana model pengukuran kepemimpinan yang diusulkan didukung 

oleh data, maka teknik analisis yang diterapkan persis sama dengan tahapan analisis skala 

organisasi sebelumnya, yakni dengan prosedur Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

Hierarchical factor model juga dipilih sebagai alternatif untuk menguji tingkat validitas 

instrumen. Karena kesamaan prosedur proses analisis CFA sebelumnya, maka penjelasan 

lengkap teknis validasi tidak diulang lagi dalam bagian ini.  

 Di dalam tahap persiapan analisis CFA ini ke 40 item kepemimpinan pertama-tema 

dikelompokkan ke dalam enam dimensi, yang membentuk dimensi-dimensi pengukuran: (1) 

visi dan tujuan organisasi, (2) pelaksanaan fungsi kepemimpinan, (3) manajemen, (4) 

pendayagunaan sumber daya organisasi, (5) pengembangan professional, dan (6) iklim 
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organisasi. 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). 

Struktur model pengukuran kepemimpinan sekolah yang berhasil dikembangkan 

dipresentasikan pada Gambar 5.4 

 

 

Gambar 5.4. Model faktor hirarkhi efektivitas kepemimpinan sekolah 
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Tabel  5.28.  Loading faktor model hirarkhi efektivitas kepemimpinan sekolah sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second order factor  

(second layer) 

First order factors  

(first layer) 

 

Loadings 

 

Indicators  

 

Loadings 

   KEP1 0.65 

   KEP2 0.62 

 Visipur 0.80 KEP3 0.51 

   KEP4 0.64 

   KEP5 0.61 

   KEP6 0.59 

   KEP7 0.66 

   KEP8 0.57 

   KEP9 0.44 

 Lead 0.87 KEP10 0.53 

   KEP11 0.60 

   KEP12 0.65 

   KEP13 0.65 

   KEP14 0.50 

   KEP15 0.59 

   KEP16 0.66 

   KEP17 0.70 

 Manage 0.96 KEP18 0.41 

   KEP19 0.76 

Leadership   KEP20 0.65 

   KEP21 0.62 

   KEP22 0.70 

   KEP23 0.71 

 Resource 0.92 KEP24 0.76 

   KEP25 0.75 

   KEP26 0.63 

   KEP27 0.70 

   KEP28 0.72 

   KEP29 0.67 

 Profimp 0.92 KEP30 0.75 

   KEP31 0.75 

   KEP32 0.75 

   KEP33 0.66 

   KEP34 0.66 

   KEP35 0.69 

   KEP36 0.77 

 Orgclimate 0.93 KEP37 0.79 

   KEP38 0.68 

   KEP39 0.76 

   KEP40 0.79 
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Dekskripsi variabel dalam Tabel 5.28 

Visipur  = Vision and purpose (kepemimpinan dalam pengembangan visi dan tujuan     

     organisasi). 

Lead  = Leading (pelaksanaan fungsi kepemimpinan organisasi). 

Manage = Managing (pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan). 

Resources = Resourcses (pendayagunaan sumber daya organisasi meliputi SDM dan  

     lain-lain yang relevan). 

Profimp = Professional improvement (kepemimpinan dalam rangka peningkatan  

      profesionalitas staf). 

Orgclimate = Organizational climate (kepemimpinan dalam pengembangan iklim  

      organisasi). 

 

Loading dalam Tabel 5.28 dan Gambar 5.4. membuktikan bahwa keenam faktor yang 

berada pada lapisan pertama berhubungan secara signifikan dengan faktor utama “Leadership” 

(kepemimpinan) pada lapisan kedua dengan masing-masing loading (1) visi dan tujuan 

organisasi = 0.80; pelaksanaan kepemimpinan = 0.87; manajemen = 0.96; pendayagunaan 

sumber organisasi = 0.92; pengembangan profesional = 0.92, dan iklim organisasi = 0.93.  

Dapat disimpulkan bahwa faktor utama tersebut secara statistik merupakan penyebab 

keenam dimensi atau faktor dalam model. Secara spesifik loading per item juga dapat dicek. 

Dari 40 item yang diuji, menunjukkan sebagian besar item meraih loading yang memadai dan 

positif. Terdapat dua item yakni LEAD37 dan LEAD40 yang memperoleh loading 0.79. 

Lainnya > 0.40. Kesemua loading yang diperoleh oleh masing-masing item positif. Keadaan ini 

menandakan bahwa secara umum item-item ini dapat berfungsi sebagai reflektor yang baik bagi 

keenam faktor di dalam model hirarkhi yang dikembangkan (hierarchical factor model). Untuk 

melihat bagaimana tingkat performa fit yang dicapai, maka hasil analisis standard prosedur CFA 

juga disajikan secara lengkap dalam tabel-tabel berikut. Nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi (r
2
) 

yang diperoleh oleh masing-masing variabel rata-rata cukup tinggi, yang menunjukkan proporsi 

varian yang disumbangkan cukup besar dalam menjelaskan faktor yang mewakili mereka. 

Estimasi-estimasi hasi analisis CFA model pengukuran kepemimpinan disajikan berturut 

dalam Tabel 5.29 s.d. 5.35. Data hasil analysis ini menunjukkah bahwa model faktor hirarkhi 
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pengukuran variabel efektivitas kepemimpinan sekolah memperoleh nilai fit yang baik (a good 

fit to the data), dalam arti bahwa model ini didukung oleh data. Terbukti nilai DF 2.254, atau < 

5 menunjukkan model pengukuran yang mantap. Nilai IFI, TLI, and CFI juga tinggi (0.85, 0.84, 

0.85) atau mendekati “1”. Berarti memperkuat kualitas model pengukuran yang telah dicapai. 

Nilai RMSEA juga mendekati nilai “0” (0.088) menandakan model pengukuran dapat 

menggambarkan dengan sangat tepat data penelitian (provides the best approximation of the 

data). Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengukuran kepemimpinan ini 

memiliki kemampuan prediksi yang sangat tingi terhadap keadaan data yang diukur di 

lapangan. Diharapkan dapat mengungkapkan dan menggambarkan perilaku kepemimpinan 

sekolah yang sesungguhnya, dan menyediakan bahan pertimbangan penting bagi usaha-usaha 

pengembangan efektivitas kepemimpinan yang diharapkan. 

Tabel 5.29. Regresi tidak terstandard (unstandardized regression weights) 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Visipur <--- Leadership 1.000 
   

Orgclimate <--- Leadership 1.308 .159 8.247 *** 

Resource <--- Leadership 1.388 .162 8.540 *** 

Profimp <--- Leadership 1.428 .167 8.574 *** 

Manag <--- Leadership 1.089 .139 7.827 *** 

Lead <--- Leadership 1.170 .154 7.612 *** 

KEP1 <--- Visipur 1.000 
   

KEP2 <--- Visipur 1.008 .112 8.992 *** 

KEP3 <--- Visipur 1.089 .150 7.245 *** 

KEP4 <--- Visipur 1.105 .128 8.630 *** 

KEP5 <--- Visipur .996 .117 8.521 *** 

KEP6 <--- Lead 1.000 
   

KEP7 <--- Lead 1.013 .110 9.195 *** 

KEP8 <--- Lead .932 .114 8.205 *** 

KEP9 <--- Lead .775 .120 6.476 *** 

KEP10 <--- Lead .981 .128 7.661 *** 

KEP11 <--- Lead .998 .118 8.422 *** 

KEP12 <--- Lead 1.093 .124 8.798 *** 

KEP13 <--- Lead 1.146 .129 8.886 *** 

KEP14 <--- Lead .779 .110 7.064 *** 

KEP15 <--- Manag 1.000 
   

KEP16 <--- Manag 1.255 .134 9.392 *** 

KEP17 <--- Manag 1.230 .128 9.605 *** 

KEP18 <--- Manag .961 .153 6.264 *** 
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Estimate S.E. C.R. P 

KEP19 <--- Manag 1.385 .137 10.117 *** 

KEP20 <--- Manag 1.294 .145 8.943 *** 

KEP21 <--- Manag 1.152 .133 8.683 *** 

KEP22 <--- Resources 1.000 
   

KEP23 <--- Resources 1.068 .092 11.614 *** 

KEP24 <--- Resources 1.079 .088 12.239 *** 

KEP25 <--- Resources 1.134 .095 11.976 *** 

KEP26 <--- Resources .917 .092 10.001 *** 

KEP27 <--- Resources 1.040 .093 11.139 *** 

KEP28 <--- Profimp 1.000 
   

KEP29 <--- Profimp 1.091 .099 11.048 *** 

KEP30 <--- Profimp 1.040 .084 12.316 *** 

KEP31 <--- Profimp 1.078 .088 12.183 *** 

KEP32 <--- Profimp .999 .081 12.306 *** 

KEP33 <--- Profimp .884 .083 10.712 *** 

KEP34 <--- Orgclimate 1.000 
   

KEP35 <--- Orgclimate 1.047 .099 10.605 *** 

KEP36 <--- Orgclimate 1.286 .111 11.583 *** 

KEP37 <--- Orgclimate 1.255 .107 11.691 *** 

KEP38 <--- Orgclimate 1.015 .097 10.431 *** 

KEP39 <--- Orgclimate 1.181 .104 11.409 *** 

KEP40 <--- Orgclimate 1.234 .104 11.822 *** 

 

Tabel 5.30. Regresi terstandard  

   
Estimate 

Visipur <--- Leadership .796 

Orgclimate <--- Leadership .929 

Resource <--- Leadership .923 

Profimp <--- Leadership .918 

Manag <--- Leadership .957 

Lead <--- Leadership .868 

KEP1 <--- Visipur .648 

KEP2 <--- Visipur .625 

KEP3 <--- Visipur .514 

KEP4 <--- Visipur .640 

KEP5 <--- Visipur .614 

KEP6 <--- Lead .593 

KEP7 <--- Lead .664 

KEP8 <--- Lead .574 
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Estimate 

KEP9 <--- Lead .436 

KEP10 <--- Lead .527 

KEP11 <--- Lead .604 

KEP12 <--- Lead .650 

KEP13 <--- Lead .654 

KEP14 <--- Lead .497 

KEP15 <--- Manag .589 

KEP16 <--- Manag .665 

KEP17 <--- Manag .697 

KEP18 <--- Manag .409 

KEP19 <--- Manag .759 

KEP20 <--- Manag .650 

KEP21 <--- Manag .620 

KEP22 <--- Humres .698 

KEP23 <--- Humres .713 

KEP24 <--- Humres .756 

KEP25 <--- Humres .754 

KEP26 <--- Humres .627 

KEP27 <--- Humres .701 

KEP28 <--- Profimp .717 

KEP29 <--- Profimp .670 

KEP30 <--- Profimp .750 

KEP31 <--- Profimp .750 

KEP32 <--- Profimp .750 

KEP33 <--- Profimp .659 

KEP34 <--- Orgclimate .655 

KEP35 <--- Orgclimate .685 

KEP36 <--- Orgclimate .766 

KEP37 <--- Orgclimate .789 

KEP38 <--- Orgclimate .680 

KEP39 <--- Orgclimate .761 

KEP40 <--- Orgclimate .794 

Tabel 5.31. Korelasi ganda yang dikuadratkan 

   
Estimate 

Orgclimate 
  

.863 

Profimp 
  

.843 

Resource 
  

.851 

Manag 
  

.917 

Lead 
  

.754 
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Estimate 

Visipur 
  

.634 

KEP40 
  

.630 

KEP39 
  

.580 

KEP38 
  

.462 

KEP37 
  

.622 

KEP36 
  

.586 

KEP35 
  

.469 

KEP34 
  

.429 

KEP33 
  

.434 

KEP32 
  

.563 

KEP31 
  

.563 

KEP30 
  

.563 

KEP29 
  

.449 

KEP28 
  

.513 

KEP27 
  

.492 

KEP26 
  

.393 

KEP25 
  

.568 

KEP24 
  

.571 

KEP23 
  

.509 

KEP22 
  

.487 

KEP21 
  

.385 

KEP20 
  

.423 

KEP19 
  

.577 

KEP18 
  

.167 

KEP17 
  

.486 

KEP16 
  

.442 

KEP15 
  

.347 

KEP14 
  

.247 

KEP13 
  

.427 

KEP12 
  

.423 

KEP11 
  

.365 

KEP10 
  

.278 

KEP9 
  

.190 

KEP8 
  

.330 

KEP7 
  

.441 

KEP6 
  

.352 

KEP5 
  

.377 

KEP4 
  

.410 

KEP3 
  

.265 

KEP2 
  

.390 

KEP1 
  

.419 
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Tabel 5.32. Ringkasan hasil uji fit statistics 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 126 1654.528 734 .000 2.254 

Saturated model 860 .000 0 
  

Independence 

model 
80 6812.134 780 .000 8.734 

Tabel 5.33. Komparasi dasar hasil uji statistik 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .757 .742 .849 .838 .847 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence 

model 
.000 .000 .000 .000 .000 

Tabel 5. 34. Hasil pengukuran parsimoni model 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .941 .712 .797 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence 

model 
1.000 .000 .000 

Tabel 5.35. RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .065 .061 .069 .000 

Independence 

model 
.161 .157 .164 .000 

 

 

 Berdasarkan nilai-nilai statistik hasil uji model Rasch maupun goodness of fit dari 

keseluruhan tahap analisis CFA terhadap variabel-variabel budaya organisasi dan 

kepemimpinan, tim peneliti menyimpulkan bahwa secara umum kedua model pengukuran yang 

telah diusulkan dikonfirmasi oleh data secara berhasil. Artinya, model-model pengukuran 

variabel didukung oleh data (fit to the data). Temuan ini juga sejalan dengan hasil-hasil riset 

terdahulu dan beberapa kajian literatur yang telah mengembangkan model-model pengukuran 

budaya organisasi (Kwantes & Boglarsky, 2007; Cameron & Quinn, 2006; Wallach, 1983) dan 

keterkaitannya dengan perilaku kepemimpinan organisasi (Yukl, 2010) khususnya organisasi 

sekolah (Robinson et al., 2008). Dengan demikian skala-skala instrumen pengukuran yang telah 
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dikembangkan dalam penelitian ini dapat dipergunakan untuk melakukan tahap analisis data 

lebih lanjut. 

 

E. Hasil Analisis Jalur Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepemimpinan 

Sekolah 

 

1. Hasil uji model path teoritik pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan  

Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah, 

penelitian ini mengajukan model teoritik hubungan antar variabel laten sebagaimana 

diilustrasikan dalam Gambar 5.5. Perilaku pengaruh variabel budaya organisasi terhadap 

kepemimpinan diprediksi ditentukan oleh faktor-faktor situasional meliputi individual dan 

organisasional. Unsur-unsur faktor individual adalah gender, usia, status ketenagaan, tingkat 

atau pangkat dalam jabatan, status perkawinan, dan pendidikan. Adapun organisational 

mencakup status lembaga (negeri/swasta, jumlah siswa, jumlah staf sekolah, dan jenis orientasi 

sekolah (sekolah agama dan umum).  Kesemua unsur faktor individual dan organisasional 

tersebut diperkirakan menentukan atau mempengaruhi perilaku hubungan kedua variabel laten 

yang diteliti. 
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Gambar 5.5. Model teoritik pengaruh budaya organisasi sekolah terhadap efektivitas 

kepemimpinan 

Meskipun di dalam model teoritik penelitian yang diusulkan (hypothesized theoretical 

framework) diprediksi bahwa semua variabel memiliki hubungan yang signifikan, hasil analisis 

jalur yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa tidak semua variabel yang diteliti 

menghasilkan kofisien regresi (   antar variabel yang signifikan. Setelah mempertimbangkan 

faktor mana yang berokontribusi signifikan maupun sebaliknya, analisis lebih lanjut dilakukan 

dengan mengesampingkan variabel-variabel yang ditemukan tidak signifikan. Terutama dari 

unsur-unsur faktor individual dan organisasional. Langkah ini mnghasilkan model path final. 

 

2. Model path final pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan sekolah 

Hasil final analisis jalur pengaruh (final path model) budaya organisasi terhadap 

efektivitas kepemimpinan dilaporkan dalam bentuk gambar model hubungan antar variabel pada 

Gambar 5.6. Nampak dalam path diagram dan Tabel 5.36 terdapat pengaruh signifikan budaya 
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organisasi sekolah terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah, dengan kofisien regresi   

 0.755 (dibulatkan 0.76).  Nilai kofisien ini 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 0.76 SDs (Kline, 1998). 

Tingkat 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),  

Sedang  (   0.15)  

Besar   (   0.35)  

 

Kofisien terstandard sebesar   > 0.02, p < 0.001 dinilai relevan untuk proses interpretasi 

kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteri (Cohen, 1988). 
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Gambar  5.6. Faktor-faktor moderator dan pengaruh budaya organisasi terhadap 

kepemimpinan sekolah 

 

 

a. Pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah 

 

Berdasarkan pedoman klasifikasi effect size path coefficient di atas, maka temuan ini 

dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh positif dan langsung budaya organisasi sebagai 

variabel prediktor atau variabel bebas (independent variable) terhadap efektivitas 

kepemimpinan sekolah sebagai variabel kriteria atau variabal terikat (dependent variable) 

dengan kofisien regresi   = 0.76. Kofisien sebesar ini tergolong tinggi, atau menunjukkan 

pengaruh yang sangat kuat. Sehingga dapat ditafsirkan secara umum pengaruh budaya 

organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah sangat kuat. Artinya, semakin kuat 

terbangunnya budaya organisasi di suatu sekolah, maka semakin besar pula efeknya terhadap 

efektivitas kepemimpinan yang diselenggarakan oleh kepala sekolah. Bahkan lebih jauh bisa 

diinterpretasikan bahwa budaya organisasi yang ada berpengaruh langsung terhadap perilaku 

kepemimpinan sekolah. Temuan ini ini sesuai dengan kesimpulan Bartol et. al (2002) bahwa 
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budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Oleh sebab itu berhasil tidaknya 

sekolah sangat dipengaruhi oleh faktor situasional, antara lain budaya organisasi sebagai salah 

satu aspek situasional.  

b. Faktor-faktor moderator pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan  

Meskipun penelitian ini sebelumnya memprediksi faktor-faktor situasional sebagai 

moderator intensiotas pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan, namun dalam 

kenyataannya hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua faktor-faktor situasional itu 

menentukan perilaku hubungan antar varianbel laten yang diteliti. Dari kesepuluh faktor yang 

diperkirakan mempengaruhi hubungan antar variabel laten, hanya ada dua yakni usia dan 

jumlah siswa yang terbukti memiliki pengaruh signifikan baik terhadap budaya orgabisasi 

maupun efektivitas kepemimpinan. Pengaruh usia dan jumlah siswa terhadap faktor budaya 

organisasi dapat diketahui berdasarkan perolehan kofisien hubungan antar variabel. Dalam hal 

ini usia individu responden  budaya organisasi memperoleh kofisien   = 0.17, sedangkan 

jumlah siswa di sekolah  budaya organisasi adalah   = 0.13. Karena kofisien kedua unsur ini 

positif, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tua usia responden khususnya para guru, 

semakin kuat pula pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan sebagaimana 

dipersepsi oleh para responden guru. Begitu juga faktor jumlah siswa di suatu sekolah, 

menunjukkan semakin besar jumlah siswa di sekolah, maka semakin kuat pengaruh budaya 

menurut persepsi para guru. Kedua faktor ini juga berpengaruh terhadap persepsi efektivitas 

kepemimpinan, tetapi hanya secara tidak langsung (indirect effects). Hasil analisis menunjukkan 

bahwa pengaruh tidak langsung faktor usia terhadap kepemimpinan dengan nilai kofisien   = 

0.13, dan faktor jumlah siswa terhadap variabel kepemimpinan tersebut mendapatkan kofisien   

= 0.98. Faktor jumlah mempengaruhi ukuran organisasi sekolah, sehingga semakin besar 

semakin kuat persepsi anggota terhadap konteks budaya yang dihadapi. Adapun pengaruh faktor 

usia guru relevan dengan  beberapa hasil peneltian terdahulku, misalnya dari Schlevogt (2001).  

Pengaruh dari kedua unsur ini terhadap efektivitas kepemimpinan terjadi melalui variabel 

budaya organisasi sebagaimana nampak pada Gambar 5.6. Walaupun hanya faktor usia 

responden dan jumlah siswa di sekolah yang memoderasi efek budaya organisasi, temuan ini 

cukup kuat membuktikan faktor-faktor situasional menentukan variasi dan kualitas 
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kepemimpinan (Burhanuddin, 2013). Proposisi ini relevan dengan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang dilaporkan oleh Yukl (2010) dan McKee, Kemp, & Spence (2013).   

 

c. Pengaruh tipe-tipe budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah 

Sesuai dengan nilai loading yang diperoleh oleh masing variabel observasi, budaya 

organisasi jenis “adhokrasi” mendapatkan nilai estimasi tertinggi yakni 0.84. Kofisien sebesar 

ini menunjukkan bahwa tipe organisasi adhokrasi memiliki peran yang sangat besar dalam 

mewarnai budaya organisasi yang ada“. Disusul oleh tipe lainnya yang rata-rata relatif positif 

dan berperan cukup kuat mewarnai budaya organisasi sekolah. Yang terlemah, tetapi positif 

adalah tipe “pasar” (market). Meskipun ditemukan memiliki kofisien terkecil, namun relatif ikut 

memberikan warna budaya organisasi yang terbentuk. 

Secara detail, nilai-nilai estimasi statistik yang dihasilkan melalui proses analisis jalur 

(Path Analysis) diprentasikan dalam masing-masing tabel standard dari hasil komputasi dengan 

program AMOS (periksa tabel 5.36 -5.44).  

Tabel 5.36.  Hasil analisis jalur faktor moderator dan pengaruh budaya organisasi terhadap 

efektivitas kepemimpinan sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

 

Direct effect                               

StdInd. 

effect 

Total 

effect 

Criterion Predictor UnstEst.(B

) 

S.E. C.R. P StdEst.( ) ( ie )    +ie) 

Leadershi

p 

Organiza-

tional 

 

0.70 

 

0.07 

 

9.81 

 

*** 

 

0.76 

 

0.00 

 

0.76 

 Age - - - - - 0.13 0.13 

 StdnTot - - - - - 0.98 0.98 

Organiza-

tional 

 

Age 

 

0.13 

 

0.05 

 

2.80 

 

0.005 

 

0.17 

 

0.00 

 

0.17 

 StdnTot 0.09 0.04 2.17 0.030 0.13 0.00 0.13 
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Tabel 5.37. Regresi tidak terstandard  

 Criterion 
 

Predictor Estimate S.E. C.R. P 

Organizational <--- StdnTot .087 .040 2.166 .030 

Organizational <--- Age .128 .046 2.803 .005 

Leadership <--- Organizational .703 .072 9.808 *** 

Adhoc <--- Organizational 1.143 .080 14.209 *** 

Clan <--- Organizational 1.015 .081 12.608 *** 

Market <--- Organizational .632 .082 7.729 *** 

Support <--- Organizational 1.027 .080 12.760 *** 

Leading <--- Leadership 1.152 .090 12.740 *** 

Manage <--- Leadership 1.272 .091 13.941 *** 

Resource <--- Leadership 1.244 .091 13.666 *** 

Prof <--- Leadership 1.232 .091 13.546 *** 

Innov <--- Organizational 1.000 
   

Bureauc <--- Organizational .945 .081 11.699 *** 

Orgclmt <--- Leadership 1.283 .091 14.040 *** 

Vision <--- Leadership 1.000 
   

Tabel 5.38. Regresi terstandard 

 Criterion 
 

Predictor Estimate 

Organizational <--- StdnTot .130 

Organizational <--- Age .170 

Leadership <--- Organizational .755 

Adhoc <--- Organizational .843 

Clan <--- Organizational .749 

Market <--- Organizational .467 

Support <--- Organizational .758 

Leading <--- Leadership .792 

Manage <--- Leadership .874 

Resource <--- Leadership .855 

Prof <--- Leadership .847 

Innov <--- Organizational .738 

Bureauc <--- Organizational .697 

Orgclmt <--- Leadership .881 

Vision <--- Leadership .687 
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Tabel 5.39. Means, intercept, variance 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Means       

Age 
  

2.717 .056 48.203 *** 

StdnTot 
  

2.217 .064 34.754 *** 

       

Intercepts       

Innov 
  

-.542 .164 -3.294 *** 

Adhoc 
  

-.619 .184 -3.373 *** 

Clan 
  

-.550 .166 -3.304 *** 

Market 
  

-.342 .118 -2.893 .004 

Support 
  

-.556 .168 -3.311 *** 

Bureauc 
  

-.512 .157 -3.255 .001 

Vision 
  

-.381 .125 -3.047 .002 

Leading 
  

-.439 .139 -3.159 .002 

Manage 
  

-.485 .150 -3.227 .001 

Resource 
  

-.474 .147 -3.213 .001 

Prof 
  

-.469 .146 -3.206 .001 

Orgclmt 
  

-.488 .151 -3.232 .001 

       

Variances       

StdnTot 
  

1.216 .099 12.227 *** 

Age 
  

.950 .078 12.227 *** 

e14 
  

.518 .073 7.137 *** 

e13 
  

.203 .033 6.083 *** 

e1 
  

.455 .043 10.517 *** 

e2 
  

.289 .033 8.690 *** 

e3 
  

.438 .042 10.395 *** 

e4 
  

.780 .066 11.834 *** 

e5 
  

.425 .041 10.292 *** 

e6 
  

.513 .047 10.879 *** 

e7 
  

.526 .046 11.519 *** 

e8 
  

.373 .034 10.894 *** 

e9 
  

.235 .024 9.620 *** 

e10 
  

.268 .027 10.050 *** 

e11 
  

.282 .028 10.201 *** 

e12 
  

.223 .024 9.429 *** 
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d. Proporsi varian hubungan antar variabel 

 

 Nilai-nilai korelasi ganda yang dikuadratkan menghasilkan ukuran proporsi varian yang 

diperoleh masing-masing variabel obeservasi terhadap faktor yang mewakilinya. Berdasarkan 

data Tabel 5.40 dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar variabel prediktor yang diukur 

menjelaskan sebagian besar proporsi varian masing-masing. Dengan kata lain error variance 

masing-masing variabel relatif kecil. Artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan organisasi sekolah. Hasil penelitian tersebut, denngan demikian sinkron dnegan 

fakta-fakta temuan hasil peneltiian terdahulu sebagaimana dilaporkan oleh oleh Reinhartz dan 

Beach (2004) dan karya Schein (2004), bahwa budaya organisasi memiliki peran sangat besar 

atas terbentuknya organisasi sekolah yang sukses dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi 

khususnya pembelajaran yang telah direncanakan oleh para anggota organisasi sekolah. 

Tabel 5.40. Korelasi ganda yang dikuadratkan 

Variables 
  

Estimate 

Organizational 
  

.046 

Leadership 
  

.570 

Orgclmt 
  

.777 

Prof 
  

.717 

Resource 
  

.731 

Manage 
  

.765 

Leading 
  

.627 

Vision 
  

.473 

Bureauc 
  

.486 

Support 
  

.574 

Market 
  

.218 

Clan 
  

.561 

Adhoc 
  

.711 

Innov 
  

.544 
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Tabel 5.41. Efek total  tidak terstandadrd 

 
Age StdnTot Organizational Leadership 

Organizational .128 .087 .000 .000 

Leadership .090 .061 .703 .000 

Orgclmt .116 .079 .902 1.283 

Prof .111 .076 .866 1.232 

Resource .112 .076 .875 1.244 

Manage .115 .078 .895 1.272 

Leading .104 .071 .810 1.152 

Vision .090 .061 .703 1.000 

Bureauc .121 .082 .945 .000 

Support .132 .090 1.027 .000 

Market .081 .055 .632 .000 

Clan .130 .089 1.015 .000 

Adhoc .147 .100 1.143 .000 

Innov .128 .087 1.000 .000 

 

 

 

 

Tabel 5.42. Efek total terstandard 

 
Age StdnTot Organizational Leadership 

Organizational .170 .130 .000 .000 

Leadership .128 .098 .755 .000 

Orgclmt .113 .087 .665 .881 

Prof .108 .083 .639 .847 

Resource .109 .084 .645 .855 

Manage .112 .086 .660 .874 

Leading .101 .078 .597 .792 

Vision .088 .068 .519 .687 

Bureauc .118 .091 .697 .000 

Support .128 .099 .758 .000 

Market .079 .061 .467 .000 

Clan .127 .098 .749 .000 

Adhoc .143 .110 .843 .000 

Innov .125 .096 .738 .000 
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Tabel 5.43. Efek langsung terstandard 

 
Age StdnTot Organizational Leadership 

Organizational .170 .130 .000 .000 

Leadership .000 .000 .755 .000 

Orgclmt .000 .000 .000 .881 

Prof .000 .000 .000 .847 

Resource .000 .000 .000 .855 

Manage .000 .000 .000 .874 

Leading .000 .000 .000 .792 

Vision .000 .000 .000 .687 

Bureauc .000 .000 .697 .000 

Support .000 .000 .758 .000 

Market .000 .000 .467 .000 

Clan .000 .000 .749 .000 

Adhoc .000 .000 .843 .000 

Innov .000 .000 .738 .000 

 

Tabel 5. 44. Efek tidak langsung terstandard 

 
Age StdnTot Organizational Leadership 

Organizational .000 .000 .000 .000 

Leadership .128 .098 .000 .000 

Orgclmt .113 .087 .665 .000 

Prof .108 .083 .639 .000 

Resource .109 .084 .645 .000 

Manage .112 .086 .660 .000 

Leading .101 .078 .597 .000 

Vision .088 .068 .519 .000 

Bureauc .118 .091 .000 .000 

Support .128 .099 .000 .000 

Market .079 .061 .000 .000 

Clan .127 .098 .000 .000 

Adhoc .143 .110 .000 .000 

Innov .125 .096 .000 .000 
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e. Model path pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria 

 

Hasil-hasil estimasi sebelumnya diperoleh dari tahap analisis jalur dengan melibatkan 

faktor-faktor situasional organisasi dan individu sebagai variabel-variabel moderator. Untuk 

mengetahui bagaimana kekuatan pengaruh budaya organisasi (predictor variable) terhadap 

efektivitas kepemimpinan sekolah (criterion variable), berikut dilaporkan hasil analisis tanpa 

memasukkanunsur-unsur faktor situasional sebagai variabel-variabel moderator. Langkah ini 

ditempuh guna menguji pengaruh otentik budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan. 

Hasilnya adalah sebagaimana diilusrasikan dalam diagram path Gambar 5.7. 

 

Gambar 5.7. Pengaruh budaya organisasi sebagai prediktor terhadap kepemimpinan sekolah 

 

Nampak dalam gambar pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan tetap 

terbukti sangat kuat, yakni   = 0.75. Kofisien prediktor terhadap variabel kriteria dan loading 

masing-masing variavel observasi juga tidak ada perbedaan dengan hasil analisis tahap 

sebelumnya. Kesimpulan ini dapat dikonfirmasi dengan memperhatikan estimasi dalam Tabel 

5.45. Temuan demikian relevan dengan hasil-hasil studi yang dilaporkan. Schein ( 2004) bahwa 

penciptaan budaya organisasi oleh pimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi. 

Banyak pengalaman memperlihatkan kualitas budaya organidsasi yang dibangun memiliki 

pengaruih langsung terhadap meningkatnya kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian lainnya 

menemukan adanya pengaruh yag signigikan terhadap tingkat keefektifan manajemen dan 
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kepemimpinan sekolah (Bush & Middlewood, 2005). Alasannya adalah bahwa kehadiran 

budaya organisasi secara langsung mempengaruhi bagaimana seorang kepala sekolah 

berperilaku, dan  kecenderungan perkembangan sikap para guru dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah (Kruger et al., 2007). 

  

Tabel 5.45 Estimasi pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan     

Criterion 
 

Predictor 
Unst.  

Estimate 
S.E. C.R. P 

Std. 

Estimate 

Leadership <--- Organizational .698 .071 9.785 *** 
.752 

Innov <--- Organizational 1.000 
   

.739 

Adhoc <--- Organizational 1.142 .080 14.263 *** 
.844 

Clan <--- Organizational 1.010 .080 12.601 *** 
.747 

Market <--- Organizational .629 .082 7.704 *** 
.465 

Support <--- Organizational 1.024 .080 12.776 *** 
.757 

Bureauc <--- Organizational .941 .080 11.697 *** 
.696 

Vision <--- Leadership 1.000 
   

.687 

Leading <--- Leadership 1.152 .091 12.723 *** 
.791 

Manage <--- Leadership 1.273 .091 13.925 *** 
.874 

Resources <--- Leadership 1.244 .091 13.647 *** 
.855 

Prof <--- Leadership 1.232 .091 13.527 *** 
.846 

Orgclmt <--- Leadership 1.283 .092 14.020 *** 
.881 

 

 

f. Model fit hasil analisis jalur  

 Seberapa akurat model path hubungan atau pengaruh antar variabel laten itu mampu 

memprediksi gejala yang sama di dalam konteks yang lainnya, maka masih perlu diuji dengan 

mengecek hasil-hasil estimasi statistik model fit yang diselesaikan dengan prosedur Structural 

Equation Modelling (SEM). Nilai-nilai estimasi statistik model SEM untuk model analisis jalur 

pengaruh budaya organiosasi terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah dipresentasikan di 

dalam Tabel 5.46 dan Tabel 5.47. 
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Tabel 5.46. Model fit pengaruh budaya organidsasi terhadap efektivitas kepemimpinan 

CMIN      

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Model      

Default model 37 195.650 53 .000 3.692 

Saturated model 90 .000 0 
  

Independence model 24 2437.428 66 .000 36.931 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .920 .900 .940 .925 .940 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .095 .081 .109 .000 

Independence model .347 .335 .359 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .803 .739 .755 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

 Nilai-nilai estimasi dalam Tabel 5.46 menunjukkan bahwa model path tersebut 

memperoleh nilai   /DF = 3.692 (df = 53), p < 0.01. Karena nilai   /DF lebih kecil dari batas 

atas       (> 5) (Kline, 2005), maka cukup memadai untuk menolak hipotesis nihil good fit, 

yang berarti struktur model analisis jalur di dalam penelitian ini sesuai dengan keadaan data 

yang diteliti (fit the data well). Dari angka-angka index indikator lainnya juga menunjukkan 

capaian fit yang sangat memuaskan. Misalnya Tucker-Lewis Index (TLI, 0.93), dan 

Comparative Fit Index (CFI, 0.94). Semua nilai yang diperoleh mendekati angka “1”, 

mengindikasikan model ini sangat bersesuaian dengan keadaan data yang sebenarnya (the 

model fit the data well) (Darmawan, 2003). Akhirnya, model tersebut juga mencapai index 



103 
 

RMSEA = 0.09, sangat kecil atau mendekati “0”.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

analisis jalur budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan ini sangat 

sesuai dengan data peneltian di lapangan. Nailai-nilai uji Parsimony-Adjusted Measures juga 

menunjukkan angka-angka yuag mendekati “1”, atau dapat ditafsirkan sebagai model yang deng 

baik memenuhi prinsip kesederhanaan atau fisibilitas dalam penerapannya ketika dipergunakan 

dalam memprediksi variabel-variabel di dalam konteks penelitian. 

Tabel 5.47 menunjukkan interaksi budaya organisasi terhadap kepemimpinan 

menghasilkan nilai total varian sebesar r
2
 = 0.56. Dengan nilai varian sebesar r

2
 0.56 berarti 

variabel budaya organisasi sebagai prediktor mampu menjelaskan 56 % variannya. Dengan kata 

lain, varian kesalahan kepemimpinan tepatnya ada 44 %. Sehingga diperkirakan di luar faktor 

budaya organisasi, terdapat kurang lebih 44 % yang diprediksi mempengaruhi tingkat 

efektivitas kepemimpinan di sekolah. 

 

Tabel 5.47.  Varian total variabel-variabel prediktor 

Squared Multiple Correlations (Total variance) 

   
Estimate 

Leadership 
  

.565 

Orgclmt 
  

.777 

Prof 
  

.717 

Resources 
  

.731 

Manage 
  

.765 

Leading 
  

.626 

Vision 
  

.472 

Bureauc 
  

.484 

Support 
  

.573 

Market 
  

.216 

Clan 
  

.558 

Adhoc 
  

.713 

Innov 
  

.547 
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3. Hasil analisis pengaruh tipe-tipe budaya organisasi terhadap dimensi-dimensi 

kepemimpinan  

Analisis jalur sebelumnya mengacu pada proses komputasi path model tentang pengaruh 

atau hubungan antar faktor laten utama (budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan). 

Prosedur demikian sesungguhnya dapat juga dilengkapi dengan model jalur dengan menginput 

dimensi dimenasi-dimensi dari kedua faktor utama tersebut. Strategi ini dapat menghasilkan 

estimasi kekuatan pengaruh tipe-tipe budaya organisasi terhadap dimensi-dimensi efektivitas 

kepemiminan secara parsial, atau efeknya terhadap masing-masing unsur variabel laten. Model 

analisis jalur pada Gambar 5.8 mengilustrasikan pengaruh masing-masing tipe budaya 

organisasi terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan sekolah.    
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Gambar 5.8. Model jalur pengaruh jenis-jenis budaya organisasi terhadap dimensi-dimensi 

kepemimpinan 

 Nampak dalam diagram jalur (Gambar 5.8.) bahwa masing-masing tipe budaya tidak 

memiliki kekuatan pengaruh sama terhadap unsur-unsur kepemimpinan. Variasi demikian 

kemungkinan dimoderasi oleh karekteristik organisasi itu sendiri. Temuan ini searah dengan 
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pendapat Sergiovanni (1991) bahwa efektif tidaknya suatu budaya sangat tergantung pada 

kecocokkannya dengan kebutuhan organisasi dan individu. Secara detail hasil penelitian ini 

membuktikan adanya jenis budaya yang hanya memiliki pengaruh terbatas kepada beberapa 

unsur-unsur kepemimpinan. Sebagai contoh, adhokrasi dan birokratik, keduanya hanya 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepemimpinan dalam unsur pengembangan visi dan 

pelaksanaan fungsi kepemimpinan pembelajaran oleh kepala sekolah. Kofisien pengaruh 

birokratik terhadap unsur visi adalah β = 0.21, dan terhadap fungsi kepemimpinan pembelajaran 

menyumbang sebesar β = 0.11. Pengaruh adhokrasi terhadap pengembangan visi adalah β = 

0.21 dan terhadap pelaksanaan fungsi kepemimpinan, β = 0.14. Pengaruh kedua tipe ini tidak 

signifikan terhadap unsur-unsur yang meliputi manajemen, pengelolaan sumber daya, 

peningkatan profesi staf, dan iklim organisasi. Di samping itu tipe budaya pasar (market) 

ditemukan tidak berpengaruh terhadap aspek kepemimpinan dalam unsur pelaksanaan fungsi 

leading oleh kepala sekolah, pengelolan sumber daya dan pembinaan iklim organisasi. 

Pengaruhnya hanya tercatat signifikan terhadap pengembangan visi organisasi (β = > 0.21), 

pelaksanaan fungsi kepala dalam bidang manajemen pembelajaran (β = > 0.11), dan pembinaan 

profesi guru dan staf lainnya (β = > 0.11). Kofisien-kofisien dalam Tabel 5.48 juga 

membuktikan bahwa dari keenam jenis budaya organisasi yang diteliti, hanya tiga yang 

memberikan dampak merata terhadap unsur-unsur kepemimpinan sekolah. Ketiga jenis ini 

meliputi budaya suportif, klan, dan inovatif. Dan yang terkuat pengaruhnya dapat dilihat 

berdasarkan perolehan kofisien β = > 0.30 yakni pengaruh tipe “klan” terhadap (1) 

kepemimpinan dalam pendayagunaan sumber daya organisasi = β = > 0.45, (2) pelaksanaan 

fungsi manajemen sekolah β = > 0.39, dan (3) pengembangan iklim organisasi sekolah = β > 

0.37. Disusul oleh pengaruh yang sangat kuat dari tipe “suportif” terhadap unsur-unsur 

manajemen (β = > 0.31) dan iklim organisasi (β = > 0.34).   

Pengaruh budaya organisasi jenis “klan” ini sangat kuat terhadap penyelenggaraan 

kepemimpinan oleh kepala sekolah. Dampaknya bisa dilihat dari meningkatnya efektivitas  

kepemimpinan dalam manajeremen sekolah khususnya pembelajaran dan pengembangan iklim 

sekolah. Di dalam organisasi klan, kepala sekolah sebagai pemimpin lebih menekankan kepada 

terbentuknya teamwork, keterlibatan anggota, pemberdayaan, kohesivitas, partisipasi, dan 

komitmen korporasi kepada semua para anggota dan tim. Sebagai pemimpin, kepala sekolah 

berusaha mempertahankan tradisi dan sikap loyalitas para guru maupun staf administrasi 
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sekolah. Sebagai pemimpin, para kepala sekolah 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. Perilaku 

organisasi demikian terbukti dalam penelitian ini berkontribusi besar terhadap meningkatnya 

efektivitas kepemimpinan, terutama dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemberdayaan 

sumber daya organisasi, pelaksanaan fungsi-fungsi organik manajemen sekolah khususnya 

pembelajaran, dan pengembangan iklim kerjasama yang lebih baik. Iklim demikian sangat 

relevan dengan apa yang ditegaskan oleh Blanchard (2007) bahwa kemampuan pemimpin 

dalam mengembangkan potensi bawahan sangat diperlukan. Hal ini dapat dillakukan dengan 

mendorong partisipasi, menggali potensi anggota, dan mendorong seluruh anggota untuk 

bekerja secara efektif demi keberhasilan organisasi. 

Tabel 5.48. Pengaruh jenis-jenis budaya organisasi terhadap dimensi-dimensi efektivitas 

kepemimpinan sekolah 

Prediktor 

 

Kriteria 

Birokratik Suportif Pasar Klan Adhokrasi Inovatif 

Visi 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

Memimpin 0.11 0.31 - 0.18 0.14 0.28 

Managemen - 0.19 0.11 0.39 - 0.20 

Sumber daya - 0.26 - 0.45 - 0.17 

Pengembangan 

profesional 
- 0.23 0.11 0.27 - 0.21 

Iklim organisasi - 0.34 - 0.37 - 0.15 
 

Organisasi suportif diwarnai dengan adanya upaya kepala sekolah melaksanakan fungsi 

kepemimpinan organisasi sekolah dengan memprioritaskan terbangunnya hubungan 

kemanusiaan yang lebih baik, berorientasi kepada kepentingan sosial, dan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan secara kolaboratif (Schein, 2004; Reinhartz &  Beach, 2004). Para anggota 

khususnya guru-guru merasakan suasana keterbukaan, saling percaya, perasaan aman, 

berkeadilan, dan harmoni. Perilaku organisasi yang dibangun demikian berkontribusi besar 

terhadap meningkatnya efektivitas kepemimpinan, terutama dalam pelaksanaan aktivitas-

aktivitas manajemen persekolahan dan pengembangan iklim kerjasama yang lebih kondusif.  
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Kalau penjelasan di atas lebih fokus pada efek terkuat budaya organisasi terhadap 

beberapa dimensi kepemimpinan, namun dilihat dari kofisien-kofisien yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa tipe klan dan suportif ini juga terbukti memiliki peran besar dalam 

mempengaruhi unsur-unsur lainnya terutama terhadap kepemimpinan dalam pengembangan visi 

lembaga, manajemen, pemberdayaan sumber daya organisasi dan peningkatan kemampuan 

professional guru dan seluruh staf sekolah yang lain. Kofisien yang diraih oleh jenis budaya 

organisasi ini terhadap unsur-unsur kepemimpinan tersebut cukup besar, yakni dalam rentangan 

nilai   = 0.19 – 0.26. Selain terhadap variabel kepemimpinan yang dijelaskan sebelumnya, tipe 

klan juga memiliki kontribusi cukup kuat terhadap unsur-unsur kepemimpinan lainnya, 

misalnya dalam membangun visi misi organisasi, pelaksanaan fungsi kepemimpinan staf, dan 

pengembangan profesi guru. Terhadap unsur-unsur ini pengaruhnya relatif besar, karena 

memperoleh rentangan nilai   =  0.18 – 0.27 sebagai mana dipresentasikan dalam Tabel 5.45. 

Yang terakhir, tipe inovatif, meskipun effect size yang dihasilkan  tidak sekuat klan dan 

adhokrasi, namun pengaruhnya cukup kuat dan positif terhadap kesemua dimensi efektivitas 

kepemimpinan sekolah. Kofisien yang dihasilkan adalah   =  0.15 – 0.28. Artinya menunjukkan 

pengaruh yang memadai untuk diinterpretasikan sebagai faktor yang berpengaruh positif 

terhadap proses kepemimpinan kepala sekolah. Terutama dalam mengembangan visi sekolah, 

pelaksanaan fungsi leading oleh kepala sekolah, efektivitas manajemen pendidikan di dalam 

organisasi sekolah, pemberdayaan sumber-sumber yang tersedia di dalam organidsasi secara 

maksimal, peningkatan kualitas profesi guru, dan pemngembangan iklim organisasi yang 

suportif bagi kelangsungan lembaga pendidikan yang berhasil. 
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Tabel 5.49. Regresi tidak terstrandard pengaruh jenis-jenis budaya organisasi terhadap 

dimensi-dimensi efektivitas kepemimpinan sekolah 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Vision <--- Bureauc 1.000 
    

Leading <--- Bureauc .087 .042 2.079 .038 par_1 

Vision <--- Innov 1.000 
    

Leading <--- Innov .230 .042 5.472 *** par_2 

Prof <--- Innov .191 .047 4.069 *** par_3 

Orgclmt <--- Innov .131 .044 2.957 .003 par_4 

Resources <--- Innov .105 .044 2.359 .018 par_5 

Manage <--- Innov .178 .045 3.953 *** par_6 

Vision <--- Adhoc 1.000 
    

Leading <--- Adhoc .117 .042 2.785 .005 par_7 

Vision <--- Clan 1.000 
    

Leading <--- Clan .151 .042 3.591 *** par_8 

Manage <--- Clan .348 .045 7.738 *** par_9 

Resources <--- Clan .406 .044 9.127 *** par_10 

Prof <--- Clan .245 .047 5.206 *** par_11 

Orgclmt <--- Clan .329 .044 7.443 *** par_12 

Manage <--- Market .098 .045 2.173 .030 par_13 

Vision <--- Market 1.000 
    

Prof <--- Market .101 .047 2.143 .032 par_14 

Vision <--- Support 1.000 
    

Leading <--- Support .257 .042 6.106 *** par_15 

Manage <--- Support .168 .045 3.742 *** par_16 

Resources <--- Support .237 .044 5.330 *** par_17 

Prof <--- Support .210 .047 4.462 *** par_18 

Orgclmt <--- Support .305 .044 6.902 *** par_19 

 

Tabel 5.50. Regresi terstrandard pengaruh jenis-jenis budaya organisasi terhadap dimensi-

dimensi efektivitas kepemimpinan sekolah  

Kriteria 
 

Prediktor Estimate 

Vision <--- Bureauc .207 

Leading <--- Bureauc .105 

Vision <--- Innov .207 

Leading <--- Innov .277 

Prof <--- Innov .212 

Orgclmt <--- Innov .146 

Resources <--- Innov .116 
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Kriteria 
 

Prediktor Estimate 

Manage <--- Innov .199 

Vision <--- Adhoc .207 

Leading <--- Adhoc .141 

Vision <--- Clan .207 

Leading <--- Clan .182 

Manage <--- Clan .390 

Resources <--- Clan .447 

Prof <--- Clan .272 

Orgclmt <--- Clan .367 

Manage <--- Market .110 

Vision <--- Market .207 

Prof <--- Market .112 

Vision <--- Support .207 

Leading <--- Support .309 

Manage <--- Support .189 

Resources <--- Support .261 

Prof <--- Support .233 

Orgclmt <--- Support .341 

 

Yang lainnya ditemukan  memiliki kontribusi relatif kecil, tetapi positif dan signifikan 

(Tabel 5.48 dan Gambar 5.8). Artinya secara konstan masing-masing tipe tersebut memberikan 

dampak positif terhadap efektivitas kepemimpinan organisasi sekolah. Temuan ini sejalan 

dengan hasil penelitian Burhanuddin (2013). Di samping itu ada dua tipe yakni adhokrasi dan 

birokratik yang masing-masing hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur atau 

dimensi-dimensi kepemimpinan dalam (1) membangun visi dan (2) pelaksanaan fungsi 

maajemen sekolah atau pembelajaran. Sebagaimana nampak dalam diagram jalur pada Gambar 

5.37 dan data dalam tabel-tabel nomor 5.48 s.d. 5.51 keduanya tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap unsur-unsur selain kedua komponen yang disebutkan di atas.   

Tabel 5.51. Hasil kuadrat korelasi ganda (squared multiple correlations): 

Variabel 
  

Estimate 

Manage 
  

.240 

Resources 
  

.282 

Orgclmt 
  

.272 

Prof 
  

.186 

Leading 
  

.236 

Vision 
  

.257 



111 
 

Estimasi yang disajukan dalam Tabel 5.51 memperkuat kesimpulan bahwa pengaruh 

tipe-tipe budaya organisasi di atas memiliki dampak signifikan terhadap unsur-unsur atau 

dimensi-dimensi efeltivitas kepemimpinan sekolah. Terbukti nilai kumulatif varian yang 

dihasilkan terhadap variabel-variabel kriteria (dependent varioables) cukup besar. Artinya, 

meskipun 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 lietartur-literatur pendukung (Champoux, 2003; 

Sashkin 1984; Sashkin 1988).  
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Tahapan berikutnya  untuk tahun kedua kegiatan penelitian pengembangan berjudul 

“Pengembangan Model Pengukuran Budaya Organisasi dan Efektivitas Kepemimpinan Sekolah 

Dasar” ini dimulai dari bulan April hingga bulan Desember  2017. Penelitian dilaksanakan 

berdasarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut.  

 

Jadwal Kegiatan Tahapan Penelitian Tahun Berikutnya (Ke 2) 

 

No Jenis Kegiatan 
Tahun ke 2/ Bulan ke 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengajuan proposal Tahun  Kedua / 

Desain Operasional  

X         

2 Seminar/Review DO X         

3 Desain software model pengukuran 

budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan sekolah 

 X        

4 Produksi  software model pengukuran 

pengukuran budaya organisasi dan 

efektivitas kepemimpinan sekolah 

 X X       

5. Penyusunan manual penggunaan sofware     X      

6 Uji coba penggunaan software 

pengukuran ke sekolah 

    X X    

7 Evaluasi hasil uji coba sofware      X    

8 Penyempurnaan software model 

pengukuran 

      X   

9 Penyusunan draft laporan tahun akhir       X   

10 Seminar draft laporan tahun akhir        X  

11 Penyerahan laporan tahun akhir         X 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil diskusi teori dan pembahasan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian pengembangan ini telah berhasil mencapai target-targetnya, yakni: 

1. Terbangunnya model teoritik penelitian pengembangan yang telah divalidasi berdasarkan 

hasil studi pendahuluan dan studi atau investigasi utama di lapangan. Model tersebut 

kemudian diuji melalui tahap pilot study dan berdasarkan peneltian utama di lapangan. 

Model akhir pengukuran dan structural telah berhasil dikembangkan menggunakan 

pendekatan Strukturasl Equation Modelling sebagaimana dilaporkan dalam Bab V. Model-

model tersebut diprediksi memiliki kemampuan dalam mengukur budaya organisasi dan 

perilaku kepemimpinan sekolah di lapangan. Dengan demikian hasil penelitian ini secara 

ilmiah berkontribusi terhadap pegembangan teori dan pengembangan model peneltian 

pengembangan dalam bidang budaya organisasi dan kepemimpinan sekolah. 

2. Rumusan item-item pengukuran skala budaya organisasi dan kepemimpinan. Masing skala 

terdiri dari dari 40 item. Semua item ini telah berhasil divalidasi baik berdasarkan data hasil 

uji coba maupun hasil penelitian utama di lapangan. Hasil analisis deskriptip dan model IRT 

(Item Response Theory) menunjukkan item-item tersebut telah memenuhi standard 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.  

3. Terbangunnya model pengukuran yang memiliki nilai-nilai fit statitik (fit statistics) yang 

sangat memadai. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model SEM, dapat disimpulkan 

bahwa model pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan tersebut benar-benar sesuai 

dengan keadaan data yang diukur (fit to the data).  Dengan kata lain item-item yang telah 

dikembangkan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan, design, tujuan 

dan maksud penelitian pengembangan ini. 

4.  Terdapat enam tipe organisasi sekolah yakni tipe birokratik, suportif, pasar, klan, adhokrasi, 

dan inovatif. Keenam tipe budaya organisasi sekolah ini dinilai terbukti mewarnai organisasi 
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sekolah yang diteliti. Masing-masing memiliki kontribusi atau pengaruh terhadap perilaku 

dan efektivitas kepemipinan organisasi sekolah yang diukur. Hasil analisis secara simultan 

menunjukkan bahwa budaya organisasi sekolah sebagai variabel prediktor memiliki 

pengaruh sangat kuat terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah.  

5. Analisis jalur yang dilakukan terhadap unsur-unsur individual dan organisasional 

membuktikan bahwa dari sejumlah faktor yang diukur, terdapat dua unsur utama yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap efek budaya organisasi dalam proses kepemimpinan 

sekolah. Unsur-unsur tersebut meliputi usia responden dan jumlah siswa di sekolah. Artinya 

semakin tua usia anggota sampel, maka semakin kuat pula persepsi mereka tentang budaya 

organisasi dan pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah. Demikian juga 

jumlah siswa di skolah, ditemukan menentukan tingkat kekuatan pengaruh budaya organidasi 

terhadap kepeimpinan. Semakin besar jumlah siswa (ukuran organisasi sekolah), maka 

semakin kuat pula efek budaya organisasi terhadap kepemimpinan dipersepsi oleh para guru. 

6. Hasil analisis pengaruh tipe-tipe budaya organisasi terhadap unsur-unsur kepemimpinan 

menunjukkan bahwa budaya organisasi jenis “klan” sangat kuat terhadap penyelenggaraan 

kepemimpinan oleh kepala sekolah. Dampaknya bisa dilihat dari meningkatnya efektivitas 

kepemimpinan dalam manajemen sekolah khususnya pembelajaran dan pengembangan iklim 

sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin dipersepsi oleh para responden lebih banyak 

menekankan kepada terbentuknya teamwork, keterlibatan anggota, pemberdayaan, 

kohesivitas, partisipasi, dan komitmen korporasi kepada semua para anggota dan tim. 

Sehingga dapat menumbuhkan semangat dan prakarsa tim kerja yang tinggi untuk 

menghasilkan tingkat produktivitas kerja organisasi secara maksimal. Yang terkuat kedua 

adalah tipe suportif, yang terbukti memiliki dampak sangat kuat terhadap penigkatan 

efektivitas kepemimpinan pembelajaran yang dipimpin oleh kepala sekolah. Di samping itu, 

tipe suportif ini mampu membangun lingkungan kerja yang sangat kondusif bagi para 

anggota. Sehinggal mereka dapat bekerja dalam suasana psikologis positif, dengan penuh 

kesenangan, semangat berprestasi tinggi dan atas dasar niat suka rela, atau tanpa merasa 

adanya paksaan dari pimpinan. Walaupun demikian, bukan berarti keempat tipe lainnya tidak 

berpengaruh. Sesuai dengan standard kekuatan efek budaya yang digunakan dalam penelitian ini, 

tipe-tipe lainnya (birokratik, market, adhokrasi, dan inovatif) juga memberikan kontribusi kuat 
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terhadap perilaku kerjka anggota, dan tingkat efektivitas kpemimpinan yang dilaksanakan oleh kepla 

sekolah.  

7. Kesimpulan akhir dapat dirumuskan bahwa berdasarkan hasil-hasil uji statistik model penelitian 

pengembangan, desain model pengukuran, dan kinerja setiap dalam proses pengukuran, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pengukuran yang dihasilkan dapat dipergunakan selanjutnya sebagai dasar 

untuk mengembangakan dan memproduksi software model penggukuran budaya organidasi dan 

efektivitas kepemimpinan. Tartget program penelitian pada tahap tersebut akan didilaksanakan dalam 

Tahun kedua penelitian ini. 

 

B. Saran-saran: 

 

Untuk peneliti yang lain dan akan datang, perlu melaksanakan penelitian pengembangan 

dengan focus yang sama, tetapi diperluas dengan melibatkan faktor-faktor lain yang belum 

dijangkau dalam penelitian ini. Studi tentang budaya organisasi ini perlu dikaitkan dengan 

aspek-aspek, antara lain ekonomik, sosial, tradisi lingkungan, teknologi, dan nilai-nilai religi 

yang dianut ioleh individu atau responden. Sasaran penelitian sangat ideal jika diperluas bagi 

kelompok partisipan lainnya yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.  
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Lampiran 1: Instrumen dan item-item yang telah berhasil divalidasi 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

Kepada Yth.  Bpk/Ibu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Malang 

 

Dengan hormat, pertama-tama kami ucapkan semoga Bapak/Ibu saat ini dalam keadaan 

sehat walafiat. Perkenalkan kami, tim peneliti Universitas Negeri Malang bermaksud mengadakan 

survey dengan tujuan mengembangkan model pengukuran organisasi dan manajemen sekolah. 

Peran Bapak/Ibu sebagai tenaga pendidik (Guru) sangat besar dalam mendukung keberhasilan 

pengembangan model ini karena Bapak/Ibu kami pandang paling memahami dan menguasai 

karakteristik organisasi sekolah. 

Kami  mohon keikhlasan Bapak/Ibu dilibatkan sebagai nara sumber dengan meluangkan 

waktu kurang lebih 20 menit untuk melengkapi kuesioner ini. Hasil penelitian dimanfaatkan 

untuk pengembangan keilmuan manajemen pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita 

bersama. 

Segenap jawaban yang diberikan tidak ada hubungannya dengan penilaian kinerja 

perorangan dan lembaga. Kerahasiaan informasi sangat kami jaga demi keberhasilan penelitian 

ini. Demikian, penghargaan sebesar-besarnya di sampaikan atas partisipasi Bapak/Ibu.  Terima 

kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURVEY 

PENGEMBANGAN MODEL PENGUKURAN  

BUDAYA ORGANISASI SEKOLAH 

DAN EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN  
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Jl. Semarang 5 Malang 65145 Telp. 0341-580311, 552115, 564570 
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Petunjuk Umum: 

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat (persepsi) secara spontan terhadap segenap pernyataan 

dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu angka sesuai pilihan yang disediakan. Contoh 

menjawab:  [ 1    2     3     4    5  ]. 

 

2. Jika terdapat kekeliruan memilih, lingkarilah (O), kemudian beri tanda silang pada pilihan baru 

yang sesuai, contoh:  [ 1    2    3    4    5  ]. 

 

3. Tidak ada jawaban yang “benar” atau “salah” pada masing-masing item kuesioner tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua: Budaya Organisasi 

Mohon member tanda silang [X] pada salah satu pilihan sesuai perilaku budaya organisasi yang 

dialami. 

[          1                           2                3                      4                             5___]                               

        Tidak Pernah           Jarang          Kadang-Kadang               Sering                Sering kali  

              [TP]                     [Jr]                        [KK]                         [Sr]                        [SK] 

No. Daftar pertanyaan/pernyataan TP                            SK                          

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 

X 

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.   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 

X X 
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Bagian Ketiga: Perilaku Kepemimpinan Organisasi 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan yang menggambarkan perilaku organisasi Anda: 

[               1                       2  3                     4                           5____]                                          

   Sangat Tidak Setuju       Tidak Setuju       Agak Setuju          Setuju          Sangat Setuju  

               [ STS ]                             [ TS ]                  [ AS ]                       [ S ]                     [ SS ] 

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 standard 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 

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 

No. Daftar pertanyaan/pernyataan   STS                      SS                          

1. Anggota didorong mempelj/memahami filosofi, nilai, dan tujuan pend.   1      2      3     4     5 

2. Sekolah mengkoordinir tim guru & staf merumuskan visi, misi, dan  

tuj. 

  1      2      3     4     5 

3. Sekolah mengkoord. orang tua/komite merumuskan visi, misi, dan tuj.   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 

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 
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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 didelegeasikan ke anggota    1      2      3      4     5 

14. Menyediakan kesempatan anggota memimpin pelaksanaan kegiatan   1      2      3      4     5 

15. Sekolah memiliki kemampuan merenacanakan program pembelajaran   1      2      3      4     5 

16. Mengkoord.  tim menyusun, melaksanakan, dan menilai  prog. sekolah   1      2      3      4     5 

17. Sekolah bersama tim guru melaks. 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 

22. Sekolah mengelola sumber daya organisasi dengan baik   1      2      3      4     5 

23. Sekolah mendayagunakan segenap sumber daya secara efektif efisien    1      2      3      4     5 

24. Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung pencapaian tuj. pend    1      2      3      4     5 

25. Sekolah berhasil membina organisasi /adm demi tercapainya mutu 

pend.  

  1      2      3      4     5 

26. Para guru dilibatkan dalam merumuskan solusi   1      2      3      4     5 

27. Partisipasi guru tinggi dalam pengembangan progam sekolah   1      2      3      4     5 

28. Sekolah berhasil membimbing /meningkatkan kemampuan mengj. 

guru 

  1      2      3      4     5 

29. Sekolah berhasil mempromosikan pertumbuhan jabatan para guru   1      2      3      4     5 

30. Menumbuhkan profesi guru dengan efektif   1      2      3      4     5 

31. Program pengembangan kemampuan guru berjalan sukses   1      2      3      4     5 

32. Sekolah berhasil melibatkan  guru dalam prog. peningkatan mutu org.   1      2      3      4     5 

33. Indikator-indikator program mutu sekolah berhasil dirumuskan oleh 

tim 

  1      2      3      4     5 

34. Sekolah dapat menyediakan lingkungan sekolah yang kondusif   1      2      3      4     5 

35. Iklim organisasi telah menjamin kebebasan berkarya anggota dan tim    1      2      3      4     5 

36. Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik   1      2      3      4     5 

37. Suasana yang telah terbangun mendorong munculnya inisiatif anggota   1      2      3      4     5 

38. Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat   1      2      3      4     5 

39. Sekolah berhasil mempengaruhi  semangat anggota bekerja dengan 

baik 

  1      2      3      4     5 

40. Sekolah berhasil memimpin pengembanmgan kerjasama anggota   1      2      3      4     5 

Akhir Survey – Terima kasih 
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Lampiran 2:  Nilai-Nilai Statistik Deskriptip Item Pengukuran Budaya Organisasi 
 

 

Org. Culture 

Scale/Item 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std.  

Error 

Statistic Std. 

Error 

Birokratik          

ORG1 300 1 5 3.78 .869 -.872 .141 1.320 .281 

ORG2 300 2 5 4.20 .707 -.586 .141 .171 .281 

ORG3 300 2 5 4.05 .746 -.373 .141 -.318 .281 

ORG4 300 2 5 3.89 .750 -.243 .141 -.298 .281 

ORG5 300 1 5 2.93 1.240 -.068 .141 -.926 .281 

ORG6 300 2 5 4.19 .710 -.523 .141 -.095 .281 

ORG7 300 2 5 3.93 .738 -.146 .141 -.551 .281 

ORG8 300 2 5 3.97 .731 -.321 .141 -.171 .281 

ORG9 300 1 5 3.48 .832 -.357 .141 .272 .281 

Suportif          

ORG10 300 1 5 4.16 .764 -1.005 .141 2.030 .281 

ORG11 300 1 5 3.55 .846 -.135 .141 .071 .281 

ORG12 300 2 5 4.11 .733 -.426 .141 -.260 .281 

ORG13 300 2 5 4.09 .726 -.250 .141 -.736 .281 

ORG14 300 2 5 4.02 .793 -.401 .141 -.435 .281 

ORG15 300 2 5 4.01 .736 -.162 .141 -.723 .281 

ORG16 300 1 5 3.34 1.026 -.282 .141 -.297 .281 

Pasar          

ORG17 300 1 5 3.97 .758 -.605 .141 .639 .281 

ORG18 300 1 5 3.64 .920 -.496 .141 .098 .281 

ORG19 300 1 5 3.41 1.013 -.444 .141 -.110 .281 

ORG20 300 1 5 3.64 .883 -.402 .141 .019 .281 

ORG21 300 1 5 3.85 .860 -.717 .141 .530 .281 

Klan          

ORG22 300 1 5 3.99 .743 -.575 .141 .670 .281 

ORG23 300 2 5 4.02 .701 -.326 .141 -.064 .281 

ORG24 300 2 5 4.03 .703 -.153 .141 -.613 .281 

ORG25 300 2 5 4.04 .714 -.230 .141 -.515 .281 

ORG26 300 2 5 4.18 .721 -.548 .141 -.023 .281 

ORG27 300 2 5 4.17 .720 -.434 .141 -.425 .281 

ORG28 300 0 5 4.26 .737 -1.118 .141 3.113 .281 

ORG29 300 2 5 4.09 .735 -.454 .141 -.132 .281 

Adhokrasi          

ORG30 300 2 5 3.98 .729 -.339 .141 -.130 .281 

ORG31 300 1 5 3.61 .853 -.645 .141 .756 .281 

ORG32 300 1 5 3.84 .682 -.420 .141 .801 .281 

ORG33 300 2 5 3.89 .710 -.296 .141 .014 .281 

ORG34 300 1 5 3.65 .789 -.454 .141 .710 .281 

Inovatif          

ORG35 300 1 5 3.45 .911 -.381 .141 .306 .281 

ORG36 300 1 5 3.43 .910 -.404 .141 .267 .281 

ORG37 300 1 5 3.99 .718 -.591 .141 .935 .281 

ORG38 300 1 5 3.92 .743 -.417 .141 .339 .281 

ORG39 300 1 5 3.95 .748 -.744 .141 1.594 .281 

ORG40 300 1 5 3.93 .762 -.841 .141 1.903 .281 

Valid N 

(listwise) 

300         
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Lampiran 3:  Nilai-Nilai Statistik Deskriptip Item Pengukuran Efektivitas Kepemimpinan 

Leadership 

Scale/Item 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. 

Error 

  Visi          

KEP1 300 1 5 4.37 .607 -.768 .141 2.051 .281 

KEP2 300 2 5 4.37 .634 -.584 .141 -.207 .281 

KEP3 300 1 5 4.02 .832 -.838 .141 .819 .281 

KEP4 300 2 5 4.15 .678 -.383 .141 -.081 .281 

KEP5 300 2 5 4.21 .638 -.369 .141 .058 .281 

Memimpin          

KEP6 300 1 5 3.95 .711 -.373 .141 .454 .281 

KEP7 300 2 5 4.18 .643 -.256 .141 -.320 .281 

KEP8 300 1 5 3.94 .684 -.558 .141 1.174 .281 

KEP9 300 1 5 3.80 .750 -.566 .141 .586 .281 

KEP10 300 1 5 3.88 .785 -.696 .141 .868 .281 

KEP11 300 1 5 3.95 .697 -.465 .141 .815 .281 

KEP12 300 2 5 4.07 .709 -.389 .141 -.073 .281 

KEP13 300 1 5 3.97 .740 -.496 .141 .511 .281 

KEP14 300 2 5 4.19 .661 -.582 .141 .732 .281 

Manajemen          

KEP15 300 2 5 4.39 .605 -.620 .141 .434 .281 

KEP16 300 2 5 4.24 .673 -.598 .141 .381 .281 

KEP17 300 3 5 4.37 .629 -.487 .141 -.648 .281 

KEP18 300 1 5 3.80 .837 -.857 .141 1.023 .281 

KEP19 300 1 5 4.29 .650 -.818 .141 1.928 .281 

KEP20 300 2 5 4.07 .709 -.276 .141 -.444 .281 

KEP21 300 2 5 4.22 .662 -.478 .141 .158 .281 

Sumber daya          

KEP22 300 2 5 4.24 .675 -.456 .141 -.239 .281 

KEP23 300 1 5 4.25 .705 -.863 .141 1.390 .281 

KEP24 300 2 5 4.27 .672 -.447 .141 -.493 .281 

KEP25 300 2 5 4.24 .709 -.715 .141 .474 .281 

KEP26 300 1 5 4.29 .689 -.760 .141 .958 .281 

KEP27 300 1 5 4.29 .698 -.882 .141 1.373 .281 

Pengemb. 

profesi 

         

KEP28 300 2 5 4.22 .679 -.631 .141 .548 .281 

KEP29 300 1 5 3.97 .792 -.561 .141 .485 .281 

KEP30 300 2 5 4.19 .675 -.511 .141 .270 .281 

KEP31 300 1 5 4.05 .699 -.600 .141 1.092 .281 

KEP32 300 1 5 4.19 .648 -.572 .141 1.381 .281 

KEP33 300 1 5 4.03 .653 -.685 .141 2.411 .281 

Iklim 

Organisasi 

         

KEP34 300 2 5 4.26 .673 -.423 .141 -.504 .281 

KEP35 300 1 5 4.12 .674 -.874 .141 2.311 .281 

KEP36 300 1 5 4.02 .740 -.629 .141 .805 .281 

KEP37 300 2 5 4.10 .701 -.609 .141 .670 .281 

KEP38 300 2 5 4.34 .658 -.707 .141 .390 .281 

KEP39 300 2 5 4.21 .684 -.609 .141 .468 .281 

KEP40 300 2 5 4.25 .685 -.743 .141 .818 .281 

Valid N 

(listwise) 

300         
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Lampiran 4:  Hasil Theoretical Model  Hubungan antara Budaya Organisasi, Faktor 

Individual, Organisasional, dan Efektivitas Kepemimpinan 

 

 

 

Penjelasan theoretical model: 

 

Pada tahun I, penelitian ini ditargetkan menghasilkan theoretical model yang menjadi 

dasar pengembangan model pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan di 

sekolah. Hasil ini sekaligus akan menjadi pedoman untuk penelitian tahun II, yakni pembuatan 

software program pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan sekolah yang 

dikemas dalam bentuk keepingan CD (compact Disc), dan secara ingtangible, berupa 

rekomendasi-rekomendasi, strategi dan prosedur peningkatan efektivitas kepemimpinan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek individual dan organisasional. 
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Lampiran 5: Hasil Rumusan Konstruk dan Indikator-Indikator Pengukuran yang 

Diusulkan  

 

 

 

 

 

Penjelasan hasil rumusan konstruk dan indicator-indikator pengukuran: 

 

Konstruk budaya organisasi sekolah mencakup 40 item pengukuran, yang telah 

divalidasi berartkan hasil uji coba dan survey utama penelitian di lapangan. Demikian juga 

konstruk efektivitas kepemimpinan mempunyai 40 item pengukuran, yang ditetapkan  dengan 
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mempertimbangkan hasil uji validasi instrument sesuai data yang diambil dari hasil penelitian 

utama di lapangan. Informasi umum terkait aspek individual dan organisasional dilengkapi 

dengan hasil rumusan item-item survey, terdiridiri dari 5 item untuk menjaring informasi 

individual, dan 7 item untuk informasi faktor organisasional.  
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Lampiran 6: Susunan Oganisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 

 

a. Susunan Tim Peneliti Inti 

 

No. NAMA NIDN BIDANG ILMU ALOKASI 

WAKTU 

JAM/MINGGU 

URAIAN 

TUGAS 

1. Burhanuddin, M.Ed., Ph.D 0002016009 ADMINISTRASI 

PENDIDIKAN 

6 jam/minggu Bertanggung 

jawab 

terhadap 

pelaksanaan 

penelitian 

sampai selesai 

2. SUNARNI, S.Pd. M.Pd 0015117104 ADMINISTRASI 

PENDIDIKAN 

4 jam/minggu Mereview 

angket 

sebelum 

dikonsultasi-

kan ke ahli, 

menyusun 

desain sistem 

software  

 

b. Susunan Tim Peneliti Pendukung 

No.  Jumlah Uraian tugas 

1. Expert isi produk 3 orang Validitas & Reliabilitas instrumen budaya organisasi 

dan efektivitas kepemimpinan pendidikan.  

2. Expert desain system 

(programmer) 

software program 

1 orang Memberikan masukan tentang desain dan pembuatan 

sistem program. Pekerjaan untuk pengembangan 

system ini akan dimulai tahun II. 

3. Mahasiswa 5 orang Membantu pekerjaan kesekretariatan tim peneliti dan 

pendistribusian/penarikan kuesioner. 
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Lampiran 7:  

 

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA 
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11 Pedoman Teknik Pengorganisasian Sekolah(Naskah Panduan Manajemen 

Pendidikan bagi Kepala Sekolah, 32 hlm). 

2007 

12 Penulis Bab yang dimuat dalam buku teksSupervisi Pendidikan dan 

Pengajaran. Edisi I, Cetakan I, 2006, 178 hlm.  ISBN: 979-24-8305-5. 

Bab 1   : Konsep Dasar Supervisi Pendidikan (9 hlm) 

Bab 2  :  Historika, Perkembangan Pandangan dan Pendekatan  

              Supervisi Pendidikan 

Bab 3:  Peranan,Tipe, dan Sikap Supervisor Pendidikan (7 hlm) 

Bab 15: Pelaksanaan Supervisi dalam Rangka Pembinaan  

Profesional Guru (33 hlm). 

2006 

 

13 Penulis Bab V: Kepemimpinan Berbasis Sekolah (7 hlm). Dimuat dalam buku 

teksPerspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Edisi I, Cet. 

I,160 hlm, ISBN: 979-495-543-4. 

2004 

14 Keefektifan Kepala Sekolah SMPN Kabupaten Malang. Anggota tim penulis 

artikel yang dimuat dalam Jurnal Manajemen Pendidikan, Edisi 2004.  

2004 

15 Penulis Bab/bagian yang dimuat dalam buku teks: 

Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi 

Pendidikan. Edisi I, Cetakan I, Malang: Penerbit UM, 2003, 272 hlm. 

ISBN: 979-495-523-X. 

Bab 2: Manajemen Strategik (8 hlm). 

Bab 6: Manajemen Sumber Daya Manusia (17 hlm). 

Bab 10: Manajemen Waktu (tim penulis 2 orang, (34 hlm)  

2003 

16 Penulis Bab/bagian yang dimuat dalam buku teks: 

Manajemen Pendidikan: Wacana, Proses, dan Aplikasinya di Sekolah. Edisi 

I, Cet. I, Malang: Penerbit UM, 2002, 227 hlm. ISBN: 979-495-484-3.  

Bagian 1  : Manajemen Pendidikan: Konsep dan Penerapannya  

diSekolah (7 hlm) 

Bagian 8  : Kepemimpinan Pendidikan: Konsep, Tipe dan Gaya  

     Kepemimpinan di Sekolah (11 hlm). 

2002 

  

PENELITIAN/PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
 

1 Pengembangan model pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan sekolah. Ketua tim peneliti dalam penelitian LP2M.  
2016 

2 Peningkatan Ketrampilan PTK dan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru-Guru 

SD. Pengabdian mandiri bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota 

Malang, 28 Mei 2016. 

2016 

3 Nara sumber penyusunan instrument pemilihan Tendik PKPLK berprestasi 

dan berdedikasi. Diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Dikdasmen, 19-22 April 2016 

2016 

4 Nara sumber penyusunan pedoman dan materi pemilihan Tendik PKPLK 

berprestasi dan berdedikasi. Diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Dikdasmen, 19-22 April 2016 

2016 

5 Pengembangan Life Skill Anggota Masyarakat di Desa Ngadas Jawa Timur 2015 

6 Participative Management and its Relationships with Employee Performance 

Behaviour: A study in the University Sector in Malang Indonesia. 

Dissertation for a Ph.D degree. 

2013 

7 Faktor-Faktor Determinan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, 2009 
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dan Efeknya terhadap Motivasi Kerja, Budaya, Keefektifan Kerja Tim, 

serta Pengembangan Organisasi Sekolah Dasar di Kabupaten Malang Jawa 

Timur. 

8 Peningkatan Keefektifan dan Motivasi Belajar Siswa SD melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan pada 

Mata Pelajaran Bhs Indonesia di SDN Bandulan Malang 

2006 

9 
Peningkatan Partisipasi dan Motivasi Belajar Mahasiswa Melalui Penerapan 

Model Pengelolaan Kelas dengan Pendekatan Proses Kelompok (Group 

Process Approach) dalam Proses Pembelajaran. 

2005 

 

 

 

  

PAPER/MAKALAH SEMINAR&SIMPOSIUM 

 

1 School organizational culture and how it relates with leadership 

effectiveness. Keynote paper presentation at the 2
nd

 International Conference 

on Education and Training (ICET). State University of Malang, 4-6 

November 2016. 

2016 

2 The improvement of Indonesian university performance using TQM 

approach. Paper presentation at the Indonesian International Alumni 

Symposium. Held at Gajah Mada University Club, Yogyakarta, 5-6 

November 2016. 

2016 

3 Pengembangan kurikulum prodi administrasi pendidikan. Paper 

dipresentasikan pada acara Workshop Nasional Program Studi Administrasi 

Pendidikan. Diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya, 14 Oktober 2016. 

2016 

4 The measure of organizational culture and how it affects university staff 

performance. Paper presented at the International Conference on Educational 

Management and Administration & the 4th Congress of ISMAPIthe 

Challenges of Educational Management and Administration in Compeitive 

Environment, Makassar. 

2016 

5 Positioning higher education performance in Indonesia: a global update. 

Paper presented at the Penguatan manajemen pendidikan di era kompetisi 

global, Malang. 

2016 

6 Predicted situational factors of the participative management model in 

empowering people at work. Paper presented at the The 6th International 

Conference on Educational Management Administration and Leadership. 

Held by ICEMAL at UPI Bandung, 28 August 2016. 

2016 

7 Leading the university to build a greater performance. paper presented at 

International LSCAC Conference ( Language, Society, and Culture in Asian 

Contexts-State University of Malang) 

2016 

8 The principal as a team leader with a vision for improving school 

effectiveness. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 6(1)8-14, 

2016. 

2016 

9 Managing school organization using leading function. Paper presented at the 

Connecting to compete: the actualization o  science education through the 

innovation and cultural Uniqueness in ASEAN Economic Community, 

Gorontalo. 

2015 

10 Effects of participative management on employees' commitment. Paper 

presented at the International Conference on Education and Training (ICET), 

Malang. 

2015 

11 Tata kelola kepala sekolah. Paper dipresentasikan pada seminar nasional 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Jurusan AP FIP UM, 24 – 10 - 2015  

2015 
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12 Manajemen Mutu Total ( TQM) dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran di Perguruan Tinggi. Malang. Paper dipresentasikan pada 

program Pelatihan Applied Approach yang diselenggarakan oleh LP3 UM 

Malang, 28-30 September 2015.  

2015 

13 Pursuing a Higher Degree Overseas  2015 

14 Entrepreneurship 2015 

15 How Researchers Study Leadership 2015 

16 Confirmatory Factor Analysis 2014 

17 Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dalam Teknik Penulisan Karya Ilmiah. 2014 

18 Manajemen Mutu Terpadu dalam rangka Pengembangan Sekolah Dasar. 2014 

19 Penyusunan Program dan Laporan Kerja oleh Tenaga Administrasi Sekolah. 2014 

20 Pengorganisasian dan Pengembangan Staf Sekolah 2014 

21 Examination of the Utility of the Employee withdrawal Behaviour Scale 

Using the Rasch Model (Global Conference on Education-Proceedings 

Univertsity of Riverside, California, 15-16 Nov. 2013). 

 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22 Research Paper Presentation: Management for a High Performing 

Organisation in University Context (School of Education, The University of 

Adelaide 28 March 2013). 

2012 

23 Paper seminar Presentation: Cultural Context and the Effectiveness of 

Management (School of Education, The University of Adelaide, 2013). 
2011 

24 Researh Paper Presentation at the International Conference: The Principal as 

a Team Leader with a Vision for Improving School Effectiveness. 
2011 

25 School Seminar Presentation: Perceptions of the Use of the Participative 

Management Model in the University Sector in Indonesia 

 

2010 

26 Participant at the School Seminar: Teacher Discourse and Public 

Achievement 
2010 

27 Participant at the 18 Biennial Conference. Asian Study Association of South 

Australia, 5-8 June 2010. 
2009 

28 Seminar Nasional Manajemen Pendidikan: Peran Organisasi Profesi dalam 

Standardisasi Tenaga Kependidikan di Indonesia. Dilaksanakan di Hotel 

Cempaka Jakarta, 10 s.d. 12 Desember 2008. 

2008 

29 Pemateri pada Seminar Nasional Jurusan Manajemen Pendidikan  Se-

Indonesia, Wisma UNJ Jakarta, 18 s.d. 19  Maret 2008. 
2008 

30 Pemateri pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Kurikulum 

Jurusan Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan, tanggal 16 -17 

Mei 2008. 

2007 

31 Pemateri pada Lokakarya Nasional Penyusunan Kurikulum 

Manajemen/Administrasi Pendidikan dan Standardisasi Manajemen 

Pendidikan, di hotel Mega Zanur Gorontalo, 15 - 17 Juni 2006 

2005 

32 The Opportunity of Education Management Professions to Participate in the 

New National Education System of Indonesia. Makalah disajikan dalam 

forum Alumni International Meeting Flinders University of South Australia, 

Oktober 2004 (8 hlm). 

2004 

33 Pemateri pada Seminar Nasional Manajemen yang diselenggarakan oleh 

ISMAPI bekerjasama dengan beberapa LPTK di Indonesia  

2003 
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IX. PRESTASI YANG DICAPAI 

Uraikan 3 (tiga) capaian/prestasi yang paling membanggakan dalam karier. 

No Prestasi  

1 Telah berhasil memimpin Jurusan selama dua periode. 

2 Mengkoordinir penyelenggaraan program Darma Siswa di IKIP Malang (selama kurun waktu 

1995-2000). 

2 Telah berhasil memimpin fakultas untuk urusan bidang II (manajemen personalia, keuangan 

dan fasilitas, tahun 2000 s.d. 2008). 

3 Menyelenggarakan Pelatihan-Pelatiohan Nasional Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU 

dan SD Se-Indonesia, tahun 1996-1998. 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap. Apabila 

ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi. 

 

  

Malang, 29 November  2016  

 

Nama: Burhanuddin, M.Ed., Ph.D 

NIP:     196001021984031002 

  

 

Keterangan : 

Peserta dapat menambahkan baris pada semua tabel apabila data yang perlu ditampilkan belum 

terakomodasi pada baris tabel yang tersedia. 
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Nama : Sunarni, S.Pd. M.Pd 

Nomor Peserta : 0015117104 

NIP/NIK  : 197111152003122001  

Tempat dan Tanggal Lahir :  Klaten, 15 Nopember 1971 

Jenis Kelamin : □ Laki-laki  Perempuan 

Status Perkawinan :  Kawin  □ Belum Kawin       □ Duda/Janda 

Agama :  Islam  

Golongan / Pangkat  :  IIIa/Penata Muda Tingkat I  

Jabatan  Akademik :   Asisten Ahli  

Perguruan Tinggi  :  Universitas Negeri Malang 

Alamat  :  Jl. Semarang No. 5 MalangTelp./Faks. :  551-312 Psw.215. 
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Alamat Rumah  :  Jl. Teluk Pelabuhan Ratu Gang Kelurahan No. 79 

MalangTelp./Faks./HP :   081234675637 

Alamat e-mail  :  jengnarni@yahoo.co.id 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

Tahun 

Lulus 

Program Pendidikan(diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor) 
Perguruan Tinggi 

Jurusan/ 

Program Studi 

1997 S1 (Sarjana) Universitas Negeri 

Malang 

Administrasi 

Pendidikan 

2005 S2 (Magister) Universitas Negeri 

Malang 

Manajemen Pendidikan 

 

PELATIHAN PROFESIONAL 

Tahun Jenis Pelatihan( Dalam/ Luar Negeri) Penyelenggara Jangka waktu 

2004 Diklat Prajab III (Angkatan II) Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Jawa 

Timur 

1 Agustus-14 Agustus 

2004 

2010 Training of Trainers (TOT) Penalaran 

UM 

UM 6-7 Okt 2010 

2011 Training of Trainers (TOT) Assessor 

makalah kepemimpinan (Mk) & Penilaian 

Potensi Kepemimpinan (PPK) Inservice 

Angk. III 

LPMP Jawa Timur 18-30 Desember 2011 
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PENGALAMAN MENGAJAR 

Mata Kuliah 
Program 

Pendidikan 

Institusi/Jurusan

/Program Studi 

Sem/Tahun 

Akademik. 

MAP 428 Sistem Informasi Manj AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2003/2004 

MAP 445 Ekonomi Pendidikan AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2003/2004 

MAP 455 Tata Persuratan AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2003/2004 

MAP 420 Statistik  AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2004/2005 

MAP 421 Komputer AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2004/2005 

MAP 424 Teknik Penulisan Karya 

Ilmiah 

AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2004/2005 

MAP 437 Komp. Aplikasi ManajPend AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2004/2005 

MAP 432 Evaluasi Pembelajaran AP FIP UM AP FIP UM SP,2004/2005  

MAP 419 Sistem Informasi Manj AP FIP UM AP FIP UM Genap 2005/2006 

MAP 420 Statistik AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2006/2007 

MAP 419  Sistem Informasi Manaj AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2006/2007 

MKK 401 Pengantar Pendidikan Sastra  Seni Tari Gasal, 2009/2010 

MAP 432 Evaluasi Pembelajaran AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2007/2008 

MAP 420 Statistik AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2007/2008 

MAP 419 Sistem Informasi Manaj AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2007/2008 

MAP 432 Evaluasi Pembelajaran AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2007/2008 

MAP 420 Statistik AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2007/2008 

MAP 437 Komputer Aplikasi Manj. 

Pendidikan 

AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2007/2008 

MAP 403 Perencanaan Pendidikan AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2008/2009 

MAP 420 Statistik AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2008/2009 

MAP 424 Teknik Penulisan Karya 

Ilmiah 

AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2008/2009 

MAP 419 Sistem Informasi Manaj AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2008/2009 

MAP 415 Manajemen Perkantoran AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2008/2009 

MAP 401 Pengantar Pendidikan Ilmu 

Keolahragaan dan 

Sejarah 

Ilmu 

Keolahragaan 

dan Sejarah 

Gasal, 2009/2010 

MAP 419 Sistem Informasi Manaj AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2009/2010 

MAP 420 Statistik AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2009/2010 

MAP 424 Teknik Penulisan Karya 

Ilmiah 

AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2009/2010 

MAP 432 Evaluasi Pembelajaran AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2009/2010 

MAP 422 Metodologi Penelitian 

Kuantitatif 

AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2009/2010 

MAP 432 Evaluasi Pembelajaran AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2009/2010 

MAP 401 Pengantar Pendidikan Matematika, 

Kimia,& Biologi 

FMIPA Gasal, 2010/2011 

MAP 424 Teknik Penulisan Karya 

Ilmiah 

AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2010/2011 

PUD 401 Teknik Penulisan Karya 

Ilmiah 

PAUD FIP UM KSDP Gasal, 2010/2011 

MAP 413 Manajemen Hubungan 

Masyarakat 

AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2010/2011 

MAP 422 Metodologi Penelitian AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2010/2011 
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Kuantitatif 

MKK 401 Pengantar Pendidikan Pend jasmani & 

Kesehatan 

Fakultas Ilmu 

Keolahragaan 

Genap, 2010/2011 

ISD 417 Statistika Pendidikan PGSD KSDP FIP UM Genap, 2010/2011 

AUD 435 Statistik PAUD KSDP FIP UM Genap, 2010/2011 

MAP 407 Analisis Kebij & Pembuatan 

Keputusan 

AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2010/2011 

MAP 432 Evaluasi Pembelajaran AP FIP UM AP FIP UM Genap, 2010/2011 

MKK 401 Pengantar Pendidikan Seni Tari dan 

Musik  

Fakultas Sastra Gasal, 2011/2012 

MAP 424 Teknik Penulisan Karya 

Ilmiah 

AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2011/2012 

MAP 422 Met Penelitian Kuantitatif AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2011/2012 

MAP 432 Evaluasi Pembelajaran AP FIP UM AP FIP UM Gasal, 2011/2012 

MAP 404 Organisasi Pendidikan AP FIP UM AP FIP UM Genap 2011/2012 

MAP 407 Analisis Kebijakan & 

Pembuatan Keputusan 

AP FIP UM AP FIP UM Genap 2011/2012 

MAP 459 Statistika AP FIP UM AP FIP UM Genap 2011/2012 

MKK 401 Pengantar Pendidikan Seni Rupa Seni&DesainFS Genap 2011/2012 

MKK 401 Pengantar Pendidikan PPKN FPIPS Gasal 2012/2013 

MAP 424 Teknik Penulisan Karya 

Ilmiah 

AP FIP UM AP FIP UM Gasal 2012/2013 

 

 PRODUK BAHAN AJAR 

Mata Kuliah 
Program 

Pendidikan 

Jenis Bahan Ajar( cetak dan 

noncetak) 

Sem/Tahun 

Akademik. 

Komputer I AP FIP UM Cetak 2004 

Aplikasi Komputer AP FIP UM Cetak 2004 

Sistem Informasi Manaj AP FIP UM Cetak dan Power Point 2007 

Evaluasi Pembelajaran AP FIP UM Power Point 2008 

Statistik AP FIP UM Power Point 2010 

Met Penelitian Kuantitatif AP FIP UM Power Point 2010 

Teknik Penulisan karya 

Ilmiah 

AP FIP UM Power Point 2007 

Perencanaan Pendidikan AP FIP UM Power Point 2008 

Manajemen SDM 

(Pembekalan PPL) 

AP FIP UM Power Point 2007 

Manajemen Sarana & 

Prasarana (Pembekalan PPL) 

AP FIP UM Power Point 2007 

Analisis Kebijakan dan 

Pengambilan Keputusan 

AP FIP UM Power Point 2009 

 

 

PENGALAMAN PENELITIAN 

Tahun Judul Penelitian 
Ketua/anggota 

Tim 

Sumber Dana 

1997 Judul Skripsi: Proyeksi Jumlah Siswa SLTP untuk 

Menentukan Jumlah Guru, Gedung Sekolah, dan 

Ketua Pribadi 
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Biaya Pendidikan di Propinsi Jawa Timur 

2004 Peranan Stakeholder dalam Manajemen 

Pendidikan di SMP se Kota Malang 

Anggota SP4 

2007 Persepsi Siswa tentang Pengaruh Motivasi Kerja 

dan Gaya Kepemimpinan Guru terhadap 

Efektivitas Manajemen Kelas 

Anggota DIPA 2007 

2007 Analisis Expenditure Siswa SMAN Berdasarkan 

Geo-ekonomi di Propinsi Jawa Timur  

Ketua Pemprop Jawa 

Timur 

2007 Pengembangan Model Pembelajaran Efektif 

Berbasis Masalah pada Matakuliah Kewirausahaan 

Anggota PHK A2 

2008 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepuasan 

mahasiswa terhadap kualitas layanan lab jurusan 

AP FIP UM (DIPA) 

Anggota DIPA Th 2008 

2008 Persepsi Dosen terhadap program sertifikasi 

kaitannya dengan profesionalisme di FIP UM 

(DIPA) 

Anggota DIPA Th 2008 

2008 Efektivitas Keberadaan Komite Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Layanan Sekolah (Studi Kasus 

di MAN 3 Kota Malang) (Dosen Muda) 

Anggota Dosen Muda 

2008 

2008 Pengembangan Program Otomatisasi  Pengolahan 

Hasil evaluasi Pembelajaran Mahasiswa Jurusan 

AP FIP UM (PHK A2) 

Ketua PHK A2 

2010 Analisis Tingkat Kepuasan  Mahasiswa terhadap  

Kualitas Pelayanan Dosen di Jurusan AP FIP UM 

(DIPA) UM 

Ketua DIPA 2010 

2012 Analisis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dosen 

(EKD) di FIP UM (sampai DO) 

Ketua DIPA FIP 2012 

2012 Pola Penjaminan Mutu  

pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI)Berbasis Nilai-Nilai Sekolah (Th I) 

Anggota Hibah Pakerti 

 

 

KARYA ILMIAH* 

A. Buku/Bab Buku/Jurnal 

Tahun Judul Penerbit/Jurnal 

2005 Biaya, Komersialisasi dan Investasi Sumber Daya 

Manusia di Bidang Pendidikan 

Jurnal Manajemen Pendidikan 

Jur. AP FIP UM 

2004 Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif IQ, 

EQ, CQ, dan SQ 

Jurnal Manajemen Pendidikan 

Jur. AP FIP UM 

2008 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepuasan 

mahasiswa terhadap kualitas layanan lab jurusan AP 

FIP UM 

Jurnal Manajemen Pendidikan 

Jur. AP FIP UM 

2008 Model Pembelajaran Efektif berbasis Masalah 

dalam Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Mahasiswa matakuliah Kewirausahaan 

Jurnal Manajemen Pendidikan 

Jur. AP FIP UM 

2009 Buku: Evaluasi Program Pendidikan dan 

Pembelajaran 

FIP UM 

2009 Persepsi Siswa tentang Motivasi Kerja dan Gaya 

Kepemimpinan Guru terhadap Efektivitas 

Manajemen Kelas 

Jurnal Manajemen Pendidikan 

Jur. AP FIP UM 
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2009 Persepsi Dosen terhadap Program Sertifikasi 

Kaitannya dengan Profesionalisme di Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Malang 

Jurnal Penelitian Pendidikan 

(Lemlit UM) 

2009 Efektivitas keberadaan komite sekolah dalam 

peningkatan mutu layanan sekolah 

Jurnal Manajemen Pendidikan 

Jur. AP FIP UM 

2010 Modal Belajar Visual dan Kinestetik Mahasiswa 

Baru 

Jurnal Manajemen Pendidikan 

Jur. AP FIP UM 

2011 Kualitas Pelayanan Dosen menurut Persepsi 

Mahasiswa 

Jurnal Manajemen Pendidikan 

Jur. AP FIP UM 

2011 Anggota Penyusunan Pedoman Kepenasehatan FIP 

UM 

FIP UM 

*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga 

B. Makalah/Poster 

Tahun Judul Penyelenggara 

2005 Pemakalah Seminar Kolegial: Komersialisasi dan Pembiayaan 

Pendidikan 

Jurusan AP FIP UM 

2007 Pemakalah Seminar Kolegial: Pendidikan Keluarga dan Home 

Schooling 

Jurusan AP FIP UM 

2007 Pemakalah Seminar Kolegial: Pengembangan Model 

Pembelajaran Efektif Berbasis Masalah pada Matakuliah 

Kewirausahaan  

Jurusan AP FIP UM 

2012 Kontroversi Kebijakan Pendidikan RSBI/SBI sebagai Upaya 

Meningkatkan Mutu Pendidikan (Prosiding International 

Conference Educational Management, Administration and 

Leadership) 

FIP UM 

 

 

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi 

Tahun Judul Penerbit/Jurnal 

2011 Team editor: Panduan Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional 

Dirjen Dikdasmen 

2008-Sekarang Penyunting Jurnal Manajemen Pendidikan Jurusan AP FIP UM 

 

 

 KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara 

Panitia/ 

peserta/pemb

icara 

2005 Seminar Kolegial: Budaya Organisasi: bagaimana 

membentuk, memelihara dan merubahnya 

Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2005 Pemakalah Seminar Kolegial: Komersialisasi dan 

Pembiayaan Pendidikan 

Jurusan AP FIP 

UM 

Pembicara 

2005 Seminar Kolegial: Peningkatan Relevansi Pendidikan 

melalui Pengembangan Kerjasama PT dengan dunia 

kerja 

Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2005 Seminar Kolegial: Wawasan Kepemimpinan 

Internasional 

Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2005 Seminar Kolegial: Analisis Kebijakan Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2005 Seminar Kolegial: Model Politik dalam Manajemen Jurusan AP FIP Panitia 
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Pendidikan UM 

2005 Seminar Kolegial: Mengembangkan Kecakapan Hidup 

(Life Skill) untuk Mahasiswa Jurusan AP 

Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2005 Seminar Kolegial: Teori Aleinasi dalam Perspektif 

Organisasi  

Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2005 Seminar Kolegial: Strategi Penerapan Supervisi klinis Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2006 Pidato Ilmiah FIP UM Peserta 

2006 Lokakarya Penyusunan Payung Penelitian  FIP UM Peserta 

2006 Lokakarya Penyusunan Proposal Penelitian FIP UM Peserta 

2006 Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah FIP UM Peserta 

2006 Pelatihan Peningkatan Kualitas Pembelajaran FIP UM Peserta 

2006 Pelatihan dan Lokakarya Penyusunan proposal 

Pengabdian Masyarakat 

FIP UM Peserta 

2007 Seminar Kolegial: Strategi Menuju Anggaran 

Pendidikan 20% 

Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2007 Pemakalah Seminar Kolegial: Pendidikan Keluarga 

dan Home Schooling 

Jurusan AP FIP 

UM 

Pembicara 

2007 Pemakalah Seminar Kolegial: Pengembangan Model 

Pembelajaran Efektif Berbasis Masalah pada 

Matakuliah Kewirausahaan 

Jurusan AP FIP 

UM 

Pembicara 

2007 Seminar Kolegial: Tantangan dan Strategi dalam 

Menggagas sekolah Unggul Masa Depan 

Jurusan Ap FIP 

UM 

Panitia 

2007 Seminar Nasional: Musyawarah Nasional Ikatan 

Keluarga Alumni UM (IKA-UM) Tgl 15-17 Juni 2007 

Tema Peran IKA UM dalam Memantapkan Profesi 

Pendidik 

UM Peserta 

2007 Pelatihan Penelitian PTK dan Penulisan Artikel Ilmiah 

dalam Rangka Pembinaan Profesional Dosen  

FIP UM Peserta 

2007 Pelatihan Penyuntingan Naskah Jurnal Ilmiah bagi 

Pengelola Jurnal di Lingkungan FIP UM 

FIP UM Peserta 

2007 Refleksi Pendekatan Fenomenologis dalam diskursus 

Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 

Jurusan AP FIP 

UM 

Peserta 

2007 Bias Gender dalam Pendidikan Dasar Ditinjau dari 

Teori Sosiobiologis dan Budaya Patriarkhi 

FIP UM Peserta 

2007 Menyoal Ujian Nasional dalam Sistem Pendidikan 

Nasional 

Jurusan AP FIP 

UM 

Peserta 

2007 Model Implementasi Konsep Total Quality 

Management dalam Pembelajaran di Sekolah: Studi 

Multi Kasus 

Jurusan AP FIP 

UM 

Peserta 

2007 Meningkatkan Keterampilan Pembelajaran Mahasiswa 

Jur AP FIP UM dalam Matakuliah Sistem Belajar 

Mengajar melalui Penerapan Pembelajaran Praktik 

Training Model dengan Bantuan Media Audio Visual 

Jurusan AP FIP 

UM 

Peserta 

2007 Hubungan Struktural antara Persepsi terhadap Program 

Sertifikasi, Motivasi Mengikuti Program Sertifikasi, 

Keikutsertaan dalam Kegiatan Pengembangan, dan 

Tingkat Profesionalisme Guru dalam Melaksanakan 

Tugas di SDN Wilayah Jawa Timur 

Jurusan AP FIP 

UM 

Peserta 

2007 Peranan Kepala Sekolah dalam Implementasi Jurusan AP FIP Peserta 
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Manajemen Berbasis Sekolah dan Hubungannya 

dengan Mutu Pendidikan di SMP Wilayah Jawa Timur 

UM 

2008 Lokakarya Penyusunan Proposal Penelitian Hibah 

Bersaing dan Penelitian Fundamental PT 

FIP UM Peserta 

2008 Lokakarya Penyuntingan Bersama Empat Jurnal 

(Jurnal Ilmu Pendidikan, Jurnal Manajemen 

Pendidikan, Jurnal Sekolah Dasar, Wahana Sekolah 

Dasar) 

FIP UM Peserta 

2008 Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan 

Kurikulum Jurusan Administrasi/Manajemen 

Pendidikan 

FIP UM Peserta 

2008 Senimar Nasional: Sertifikasi Pendidik dan tenaga 

Kependidikan 2008 dalam Rangka Meningkatkan 

Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

HMJ AP FIP UM Panitia 

2008 Pendidikan dan Pelatihan Teaching Revolution #1 SOB Malang Peserta 

2009 Diskusi Ilmiah: Undang-Undang Badan Hukum 

Pendidikan 

FIP UM Peserta 

2009 Workshop: Pengembangan Kurikulum dan 

Penyusunan Pedoman/Panduan Kegiatan Akademik 

Jurusan AP FIP UM 

FIP UM Peserta 

2009 Workshop: Pemanfaatan TIK untuk Pengembangan 

Blog Dosen FIP UM  

FIP UM Peserta 

2010 Pelatihan Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Online Learning  

LP3 UM Peserta 

2010 Lokakarya Penyuntingan Naskah Jurnal FIP UM Jurusan AP FIP 

UM  

Peserta 

2010 Lokakarya Pemutakhiran isi dan Penyegaran Model 

Perkuliahan bagi Dosen Pembina MKK UM 

FIP UM Peserta 

2010 Lokakarya Penulisan Artikel untuk Jurnal  LP2M STMIK 

PPKIA Pradya 

Paramita 

Peserta 

2010 Seminar Internasional “ Penjaminan Mutu Pendidikan 

dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Bangsa” 

FIP UM Peserta 

2010 Lokakarya Penyuntingan Bersama Jurnal FIP UM FIP UM Peserta 

2010 Lokakarya Penyamaan Persepsi Gaya Selingkung 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP) LP3 UM 

LP3 UM Peserta 

2010 Seminar Nasional Sertifikasi Kepala Sekolah 

Pengawas dan Pengembangan Kompetensi Guru 

sebagai Jembatan Menuju Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan yang Profesional 

Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia 

2011 Workshop (Hibah Bersaing, Fundamental, Hibah 

Pakerti, dan Stranas) 

Lemlit UM Peserta 

2011 Workshop Penyusunan KTSP Berbasis Karakter dan 

Penerapan Model Lesson Study 

SDN Bareng 3 

Klojen Malang 

Pembicara 

2011 Lokakarya Pengembangan Kurikulum Jurusan AP FIP 

UM. Pengembangan Pedoman PPL, Pembimbing 

Skripsi, dan KKL 

Jurusan AP FIP 

UM 

Peserta 

2011 Penyusunan Silabus/GBPP & Penyusunan RPP/RPS Jurusan AP FIP 

UM 

Peserta 

2011 Workshop Penyusunan Proposal Penelitian Dana FIP UM Peserta 



147 
 

DP2M  

2011 Lokakarya Penyuntingan Bersama Jurnal FIP UM FIP UM Peserta 

2011 Pertemuan Ilmiah dan Seminar Internasional FIP-JIP UPI Bandung Peserta 

2011 Workshop Peningkatan Mutu Pembelajaran di PT LP3 UM Peserta 

2012 International Conference on Educational Management 

Administration and Leadership (ICEMAL) 

Jurusan AP FIP 

UM 

Panitia & 

Pembicara 

2012 Workshop Penyusunan Artikel (Jurnal Nasional) Lemlit UM Peserta 

2012 Lokakarya Penyusunan Proposal Penelitian bagi Dosen 

FIP  

FIP UM Peserta 

 

 

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat 

2006 Pemateri: Lokakarya dan Pemberdayaan Perpustakaan 

Sekolah di SDN Setu 01 Kec. Tarub Kab. Tegal  

Kec. Tarub, Kab. Tegal 

2007 Pemateri: Menyongsong Masa Depan Cerah Lewat 

Pendidikan di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 

Kec. Singosari, Kab. 

Malang 

2009 Pemateri: Evaluasi Tematik bagi Guru SD di Kecamatan 

Singosari, Kabupaten Malang 

Kec. Singosari, Kab. 

Malang 

2009 Penggunaan Multi Teknik-Multi Media komunikasi untuk 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan 

Pendidikan di SD se_Kec. Karangploso, Kab. Malang 

(Juli 2009) 

Kec. Karangploso, Kab. 

Malang 

2010 Peningkatan KemampuanKepala Sekolah dalam 

Menyusun Rencana Strategis Berbasis  Balanced 

Scorecard untuk Mencapai Kemajuan Sekolah di                                                

SD-MI  Se-Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten 

Malang 

Kec. Sumbermanjing Kab. 

Malang 

2011 Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah Dasar Dengan 

Penerapan Metode Marginal Rate of Technical 

Subtitutions (MRTS) di Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah Kec. Bumiaji Kota Batu 

Kec. Bumiaji. Kota Batu 

2011 Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Usaha Sekolah 

Melalui Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 

Sekolah (TAS) di SMP dan SMA Lab School Universitas 

Negeri Malang 

Kota Malang 

2011 Pengembangan Kepemimpinan Pengurus OSIS dalam 

Mengelola OSIS di SMA Lab. UM 

Kota Malang 

2011 Penyusunan KTSP Berbasis Karakter dan Penerapan 

Model Lesson Study 

SDN Bareng 3 Klojen 

Malang 

 

 

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI 

Peran/Jabatan Institusi( 

Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, 

Manajemen Sistem Informasi 

Akademik dll) 

Tahun ... s.d. ... 

Koordinator Dana Sosial 

Jurusan AP FIP UM 

Jurusan AP FIP UM 2007-sekarang 

Koordinator Seminar Kolegial Jurusan AP FIP UM 2005-2010 
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Jurusan 

Pengelola & Penyunting Jurnal 

Manajemen Pendidikan 

Jurusan AP FIP UM 2008-sekarang 

Pengembang Kurikulum dan 

Panduan Kegiatan Akademik  

Jurusan AP FIP UM 2009 

Koordinator Lokasi Koordinasi Lokasi PLPG 

diselenggarakan UM 

2008 

Team Yudisium Jurusan AP FIP UM 2008, 2009, 2011, 2012 

Team Assessor, Verifikator, 

Korektor Ujian Tulis PLPG & 

Pengawas Ujian PLPG 

UM 2011 

Panitia Pameran Akademik FIP UM 17-20 Okt 2011 

Membantu Pengumpulan Data 

Evaluasi Prog. Pembinaan SD 

th 2011 

Dirjen Dikdasmen 2011 

Anggota Pengelola Lab. AP FIP 

UM Bidang Penalaran 

Jurusan AP FIP UM 2011 

Petugas Upacara Yudisium FIP FIP UM 2006 

Team anggota penyusun Borang 

Akreditasi  

Jurusan AP FIP UM 2009 

 

 

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Tahun Jenis /Nama Kegiatan Peran Tempat 

2004-sekarang Dosen Kepenasehatan Dosen PA Jurusan AP FIP UM 

2011-sekarang Pembimbing Karya Ilmiah 

Mahasiswa bagian Penalaran 

Pembimbing UM 

II 2009/2010  PPL Mahasiswa Jur AP FIP UM Pembimbing - Tk Lab. UM 

I 2010/2011 PPL Mahasiswa Jur AP FIP UM Pembimbing - SMK 4 Malang 

II 2010/2011 PPL Mahasiswa Jur AP FIP UM Pembimbing - Balai Pertanian Wonojati 

I 2011/2012 PPL Mahasiswa Jur AP FIP UM Pembimbing - SD Lab. UM 

I 2012/2013 PPL Mahasiswa Jur AP FIP UM Pembimbing - SMP Lab. UM 

2008 - Sekarang Pembimbing Skripsi Pembimbing Jurusan AP FIP UM 

2008 Pendamping KKL Pendamping Jurusan AP FIP UM 

2006/2007 Pemateri: Komputer 

Fasilitator/Pemateri standarisasi 

internet bagi Mahasiswa baru 

Pembicara UM  

2007/2008 Pemateri: Komputer 

Fasilitator/Pemateri standarisasi 

internet bagi Mahasiswa baru 

Pembicara UM  

 

PENGHARGAAN/PIAGAM  

Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 

2007 Piagam Penghargaan Seminar Nasional dalam 

rangka musyawarah Nasional Ilatan Keluarga 

Alumni UM 

Rektor UM 

2011 Piagam Penghargaan Pemateri Penyusunan 

KTSP Berbasis Karakter dan Penerapan model 

Lesson Study 

UPTD Kec. Klojen  
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ORGANISASI PROFESI/ILMIAH 

Tahun Jenis/ Nama Organisasi Jabatan/jenjang keanggotaan 

2010 ISMAPI (Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan 

Indonesia) 

Anggota 

2011 ICEMAL (Internasional Conference on 

Educational Administration, Management, and 

Leadership) 

Anggota 

 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila 

terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 

 

        

Malang, 29 November 2016 

       Yang menyatakan, 

 

 

Sunarni, S.Pd. M.Pd 

       NIP 197111152003122001  

 

 


