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KATA PENGANTAR

	 Buku	 ini	 membahas	 secara	 selektif	 konsep	 dasar,	 teori,	 dan	 praktik	
pengembangan	 perilaku	 organisasi	 dalam	 manajemen	 dan	 kepemimpinan	
strategik.	 Beberapa	 contoh	 dalam	 pembahasan	 dikaitkan	 dengan	 konteks	
penyelenggaraan	organisasi	sekolah	dan	perguruan	tinggi.	Kajian	singkat	tentang	
dasar-dasar	 organisasi,	 perilaku	 organisasi,	 manajemen	 dan	 kepemimpinan	
dikembangkan	 dalam	 sub-sub	 bahasan	 secara	 analitik.	 Diperkaya	 dengan	
beberapa	ulasan	berdasarkan	pendekatan-pendekatan	atau	model-model	teori:	
classical, human relation,	dan human resources	yang	berkembang	pesat	hingga	
saat	ini.		

Aspek-aspek	yang	dipaparkan	di	dalam	setiap	bahasan	merupakan	materi	
penting,	 bermanfaat	 bagi	 kelengkapan	 referensi	 studi	 perilaku	 organisasi,	
manajemen	dan	kepemimpinan	di	lingkungan	organisasi.	Selain	dapat	menjadi	
sumber	 referensi	 diskusi-diskusi	 ilmiah	 studi	manajemen	di	 Perguruan	Tinggi,	
diskusi-diskusi	dalam	setiap	argumen	di	bisa	 juga	dipergunakan	untuk	umum.	
Lebih-lebih	oleh	para	praktisi	lembaga	pendidikan	maupun	organisasi-organisasi	
yang	 lebih	 banyak	 berurusan	 dengan	 aktivitas	 manajerial	 guna	 mengenali	
dimensi-dimensi	dinamis	manajemen	dan	kepemimpinan.

	 Penulisan	 buku	 ini	 secara	 objektif	 memiliki	 beberapa	 celah	 untuk	
perbaikan-perbaikan	 seperti	 cara	penyajian	dan	 cakupan	 ruang	 lingkup	 topik-
topik	pembahasan.	Untuk	kesempurnaannya,	penulis	selalu	terbuka	menerima	
segala	saran	ataupun	kritik	konstruktif	dari	para	pembaca.

	 Kepada	semua	pihak	yang	telah	membantu	proses	penyelesaian	karya	
tulis	 ini,	 penulis	 ucapkan	 terima	 kasih.	 Semoga	 diskusi-diskusi	 materi	 yang	
dikembangkan	membawa	manfaat	bagi	kita	semua.

	 	 	 	 	 	 	 Malang,	30	Juni	2016

	 	 	 	 	 	 	 Penulis
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Pengantar

Mengapa	 fungsi	 pengorganisasian	 diperlukan	 dalam	 penyelenggaraan	
pendidikan	 di	 sekolah?	 Organisasi	 dan	 manajemen	 mempunyai	 kaitan	 erat.	
Organisasi	 hanya	 terjadi	 manakala	 dua	 orang	 atau	 lebih	 bersatu	 untuk	
mencapai	 tujuan.	 Sebagai	 contoh,	 empat	 orang	 guru	 memutuskan	 untuk	
membangun	 sebuah	 koperasi	 di	 sekolah	 yang	 akan	 digunakan	 sebagai	 basis		
usaha	 pengembangan	 kewirausahaan	 sekolah.	 Mereka	 harus	 mengorganisir	
kelompok	itu	menjadi	sebuah	tim	yang	berfungsi	secara	rapi.	Langkah-Iangkah	
pengorganisasian	pertama	yang	perlu	mereka	lakukan	adalah:	(1)	memutuskan	
sasaran-sasaran	spesifik	mengenai	unit	koperasi	 	yang	akan	dibangun	meliputi	
visi,	misi,	tujuan,	model	usaha	dan	rancangan	program	usaha	koperasi	sekolah;	(2)	
mengalokasikan	tugas-tugas	tertentu	kepada	masing-masing	personil	menurut	
minat	 dan	 kemampuan	 	 yang	 mereka	 miliki;	 dan	 (3)	 mengembangkan	 pola/
mekanisme	hubungan	antar	anggota	organisasi.	Langkah-langkah	sederhana	ini	
akan	melahirkan	sebuah	rancangan	penugasan	kepada	para	anggota	kelompok	
tentang	 siapa	 yang	 bertanggung	 jawab	 terhadap	 proyek,	 proses	 komunikasi,	
koordinasi,	dan	pembuatan	keputusan	 individu	maupun	kolektif	atau	tim.	Jika	
para	personil	 di	 dalam	kelompok	 ini	 sudah	 saling	mengenal	baik	dan	 sejalan,	
problem	 penciptaan	 tim	 kerja	 yang	 efektif	 dalam	 membangun	 unit	 koperasi	
tersebut	 tidaklah	 sukar	 diciptakan.	 Namun	 demikian,	 jika	 seseorang	 mulai	
memusatkan	 perhatiannya	 kepada	 level	 organisasi	 yang	 berskala	 besar,	maka	
dia	 akan	 menemukan	 bahwa	 perencanaan	 dan	 penataan	 secara	 teliti	 untuk	
sebuah	organisasi	yang	kompleks	akan	sangat	diperlukan	agar	dapat	berfungsi	
secara	mantap	efektif.	

Memprakarsai	 dan	 mengoperasikan	 sebuah	 kelompok	 yang	 terdiri	 dari	
ribuan	 anggota	 bukanlah	 masalah	 manajerial	 yang	 sederhana.	 Bagaimana	
mengatur	organisasi	yang	demikian	besar	seperti	Departemen	atau	Kementerian	
Pendidikan	 Nasional,	 misalnya,	 membutuhkan	 proses	 organizational lebih	
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kompleks	 pula.	 Manajer	 dan	 para	 bawahannya	 harus	 bekerja	 keras	 dan	
sistematis	dalam	merumuskan	rencana-rencana,	kebijakan,	prosedur,	peraturan-
peraturan,	departementisasi,	diskripsi	dan	spesifikasi	 jabatan.	Hierarki	 jabatan	
manajer,	 supervisor	 dan	 bawahan	 harus	 dirumuskan	 secara	 definitif.	 Ciri-ciri	
informalitas	 dan	 fleksibilitas	 organisasi	 kecil	 tidak	 tampak	pada	 sistem-sistem	
yang	 lebih	besar.	Hal	 ini	bisa	ditemukan	pada	struktur	organisasi	yang	dimiliki	
oleh	 lembaga,	badan	usaha	atau	departemen	yang	 lebih	besar	dan	kompleks.	
Sementara	 itu,	 pada	 organisasi-organisasi	 berskala	 besar	 sekelas	 departemen	
di	 tingkat	 nasional	 maupun	 internasional	 memperlihatkan	 sifat	 stabilitasnya	
lebih	tinggi	dibandingkan	dengan	tipe	kecil	seperti	pada	struktur	organisasi	yang	
diterapkan	oleh	sebuah	sekolah.

Betapun	 kecilnya	 struktur	 organisasi	 sekolah	 itu,	 seorang	 kepala	 sekolah	
perlu	 menguasai	 kompetensi	 dalam	 bidang	 pengorganisasian.	 Keberhasilan	
sekolah	banyak	ditentukan	oleh	efektif	tidaknya	 fungsi	pengorganisasian	yang	
dijalankan	oleh	seorang	kepala	sekolah.	Bisa	dikatakan	bahwa	successfull schools 
tend to be better organized than unsuccessfull schools (Burhanuddin,	 1994).	
Bahkan	 sebuah	 studi	 mengungkapkan	 bahwa	 keberhasilan	 sekolah	 sebagian	
besar	ditentukan	atau	dihubungkan	dengan	kondisi	sejauhmana	fungsi	organisasi	
dan	 koordinasi	 yang	dilakukan	kepala	 sekolah	 terhadap	pelaksanaan	program	
pembelajaran	(Clarck,	Lotto,	&	McCarthy,	1980).	Di	samping	itu,	sebagian	besar	
kajian	dan	hasil	studi	manajemen	dan	kepemimpinan	pendidikan	mencantumkan	
”pengorganisasian	 pendidikan	 ”	 sebagai	 fungsi	 dan	 atau	 peranan	 yang	 harus	
dijalankan	oleh	seorang	kepala	sekolah	(Burhanuddin,	1994).	Dengan	demikian,	
penguasaan	 kemampuan	 	 pengorganisasian	 tersebut	 sangat	 diperlukan	 oleh	
seorang	 kepala	 sekolah	 agar	 dapat	 mendukung	 kepemimpinannya	 dalam	
memajukan	 usaha-usaha	 pengembangan	 sekolah	 yang	 dia	 pimpin.	 Di	 bagian	
tulisan	 berikut	 penyusun	 secara	 garis	 besar	menyajikan	 konsep,	 unsur-unsur,	
teori	organisasi,	prinsip-prinsip,	fungsi-fungsi,	keuntungan,	dan	teoti	hubungan	
dalam	sebuahstruktur	organisasi.	

Konsep dasar organisasi

Secara	konseptual	ada	dua	batasan	yang	perlu	dikemukakan	di	sini,	yakni	
istilah	“organization”	sebagai	kata	benda	dan	“organizing”	 (pengorganisasian)	
sebagai	kata	kerja,	menunjukkan	pada	rangkaian	aktivitas	yang	harus	dilakukan	
secara	sistematis.	

Organisasi	 adalah	 suatu	 sistem,	 mempunyai	 struktur	 dan	 perencanaan	
yang	dilakukan	dengan	penuh	kesadaran,	di	dalamnya	orang-orang	bekerja	dan	
berhubungan	satu	sama	lain	dengan	suatu	cara	yang	terkoordinasi,	kooperatif,	
dan	 dorongan-dorongan	 guna	mencapai	 tujuan-tujuan	 yang	 telah	 ditetapkan	
(Champoux,	2003).
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Apabila	 kita	 membicarakan	 organisasi	 sebagai	 suatu	 sistem,	 berarti	
memandangnya	 terdiri	 dari	 unsur-unsur	 yang	 saling	 bergantungan	 dan	 di	
dalamnya	terdapat	sub-sub	sistem.	Sedangkan	struktur	di	sini	mengisyaratkan	
bahwa	di	dalam	organisasi	terdapat	suatu	kadar	formalitas	dan	adanya	pembagian	
tugas	atau	peranan	yang	harus	dimainkan	oleh	anggota-anggota	kelompoknya.	
Perencanaan	secara	sadar	menunjukkan	rasionalitas,	pedoman,	dan	pemilihan	
altematif.	 Di	 samping	 itu,	 orang-orang	 yang	 terlibat	 dalam	 organisasi	 bekerja	
dengan	 cara	 kerja	 sama	 dan	 terkoordinasi	 dengan	 baik.	 Tingkah	 laku	mereka	
bukanlah	tidak	terarahkan	dan	sembarangan	saja,	melainkan	didasarkan	pada	
maksud	 dan	 tujuan	 tertentu.	 Tujuan-tujuan	 itu	 mungkin	 ditetapkan	 melalui	
konsensus	 kelompok-kelompok	 yang	 terlibat	 baik	 di	 dalam	 maupun	 luar	
organisasi	 atau	 mungkin	 pula	 oleh	 seorang	 atau	 beberapa	 wakil	 (figur-figur	
tertentu)	 yang	 diberi	 kuasa.	 Ciri-ciri	 tersebut	 jelas	 membedakan	 organisasi	
dari	 pengelompokkan-pengelompokkan	 temporer,	 group	 informal,	 kelompok	
persahabatan,	sebuah	kerumunan,	suku,	atau	golongan.

Istilah	 organisasi	 dapat	 pula	 diartikan	 sebagai	 suatu	 perkumpulan	 atau	
perhimpunan	yang	terdiri	dari	dua	orang	atau	 lebih	punya	komitmen	bersama	
dan	 ikatan	 formal	mencapai	 tujuan	 organisasi,	 dan	 di	 dalam	perhimpunannya	
terdapat	 hubungan	 antar	 anggota	 dan	 kelompok	 dan	 antara	 pemimpin	 dan	
angota	 yang	dipimpin	 atau	bawahan	 (Bush	&	Middlewood,	 2005;	Reinhartz	&	
Beach,	2004).

Dari	kedua	definisi	di	atas,	dapat	dinyatakan	betapa	pentingnya	organisasi	
sebagai	alat	administrasi	dan	manajemen	dalam	melaksanakan	segala	kebijakan/
keputusan	yang	dibuat	pada	tingkatan	administratif	maupun	manajerial.	Dalam	
hubungan	ini,	hakiki	organisasi	dapat	ditinjau	dari	dua	sudut	pandangan.	Pertama, 
organisasi	dipandang	sebagai	wadah,	tempat	di	mana	kegiatan	administrasi	dan	
manajemen	 dilaksanakan.	 Kedua, sebagai	 proses	 yang	 berusaha	 menyoroti	
interaksi	 (hubungan)	antara	orang-orang	yang	 terlibat	di	dalam	organisasi	 itu.	
Tinjauan	yang	kedua	ini	juga	mencoba	menganalisis	dua	macam	hubungan	yang	
terjadi	 di	 dalam	organisasi:	 hubungan	 formal dan informal. Hubungan	 formal	
selalu	diatur	atas	dasar	hukum	pendirian	organisasi,	struktur	serta	hierarki	yang	
telah	ditetapkan.	Bahkan	mekanisme	hubungan	formal	ini	biasanya	digambarkan	
dalam	 bagan	 organisasi	 yang	 mempunyai	 kekuatan	 hukum	 tertentu	 seperti	
tergambar	 pada	 bagan	 struktur	 organisasi	 Departemen	 atau	 Kementerian	
Pendidikan	Nasional	tingkat	Pusat,	Propinsi,	Kota	dan	Kabupaten	dan	sekolah,	
semua	 diatur	 berdasarkan	 peraturan-peraturan	 pemerintah	 dan	 keputusan-
keputusan	pimpinan	departemen.

Sebaliknya,	hubungan	 informal	antara	orang-orang	yang	menjadi	anggota	
organisasi	tidak	diatur	dalam	dasar	hukum	pendirian	organisasi.	Hubungan	yang	
terjadi	 tidak	 terlihat	 pada	 bagan	 organisasi.	 dan	memang	 tidak	 digambarkan	
sebagaimana	 yang	 formal.	 Hubungan	 informal	 dapat	 muncul	 karena:	 (1)	
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kesamaan	kepentingan/minat	antar	anggota,	(2)	kesamaan	profesi,	(3)	hubungan-
hubungan	pribadi	yang	telah	terjalin	sebelumnya,	dan	lain-lain.

Kedua	bentuk	hubungan	demikian	akan	menimbulkan	apa	yang	dikenal	dengan	
“informal organization’	 dan	 “formal organization”.	 Dari	 itu	muncul	 persoalan:	
hubungan	yang	manakah	yang	lebih	baik	dalam	menggerakkan	kelompok	kerja	
sama	secara	efektif?	Ini	merupakan	suatu	pertanyaan	yang	relatif	sulit	dijawab.	
menurut	 hemat	 penyusun.	 kedua	 bentuk	 hubungan	 tersebut	 perlu	 dipelihara	
dengan	baik.	karena	sama-sama	mempunyai	kepentingan	dalam	menggalang	suatu	
kelompok	kerja	yang	harmonis,	produktif	dan	dapat	memberikan	kepuasan	kerja	
pada	anggota.	Hubungan	formal	yang	terlalu	menonjol	perlu	dicegah,	agar	jangan	
sampai	hubungan	 informal	 itu	 lenyap	sama	sekali.	Sebaliknya,	kadar	hubungan	
informal	 juga	 perlu	 dibatasi	 jangan	 sampai	 terlalu	 dominan	 sehingga	 akan	
mengurangi	respek	bawahan	terhadap	pimpinan.	atau	mengakibatkan	hilangnya	
bentuk-bentuk	hubungan	formal.	Tindakan	demikian	perlu	diperhatikan.	karena	
adanya	aksioma	yang	mengatakan	bahwa	“semakin	berhasil	kelompok	pimpinan	
membina	suatu	organisasi	yang	demokratis,	 semakin	menonjol	pula	hubungan	
yang	bersifat	informal,	meskipun	hubungan-hubungan	yang	bersifat	formal	tidak	
boleh	hilang	sama	sekali”	(Siagian,	2014).

Ungkapan	 aksiomatis	 tersebut	 mengandung	 makna,	 bahwa	 pembinaan	
organisasi	 yang	 demokratis	 membutuhkan	 tata	 hubungan	 informal,	 tanpa	
mengorbankan	 formalitas	 yang	 ada	 di	 dalam	 organisasi.	 Dengan	 demikian.	
kedua	 bentuk	 hubungan	 itu	 tentu	 saja	 harus	 dipelihara	 dan	 dikembangkan	
secara	berimbang	demi	terciptanya	sualu	organisasi	yang	baik.

Prinsip-prinsip pengorganisasian

Untuk	 dapat	 menciptakan	 dan	 menggerakkan	 suatu	 organisasi	 secara	
berhasil,	maka	perlu	diperhatikan	prinsip-prinsip	berikut.
•	 Perumusan	 tujuan	 secara	 jelas.	 Tujuan	 menjadi	 hal	 mendasar	 dalam	

organisasi.	Tanpa	tujuan,	organisasi	ibarat	kapal	yang	berlayar	tanpa	arah,	
sehingga	mudah	terombang	ambing	oleh	ombak	atau	ketidaktentuan.

•	 Setelah	tujuan	ditetapkan	secara	tegas,	anggota	kelompok	harus	benar-benar	
memahami	dan	menjiwai	tujuan	yang	akan	dicapai	itu.	Dengan	dipahaminya	
tujuan-tujuan	organisasi	 dengan	baik,	maka	akan	memungkinkan	mereka	
memperoleh	pedoman	dalam	bekerja	dan	menilai	hasil	yang	telah	dicapai.	
Di	 samping	 itu	 para	 bawahan	 dapat	 bertindak	 dengan	 penuh	 kesadaran,	
bukan	karena	terpaksa	atau	tanpa	tujuan.

•	 Adanya	 pembagian	 kerja	 sedemikian	 rupa	 yang	 dilakukan	 atas	 dasar	
perbedaan	 kemampuan	 dan	minat	 anggota	 organisasi.	 Tetapi	 juga	 harus	
terkoordinasi	 dengan	baik	 agar	tidak	 terjadi	 bekerja	 sendiri-sendiri	 tanpa	
memperhatikan	tujuan	sebenarnya	yang	akan	dicapai.
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•	 Pelimpahan	wewenang	harus	sesuai	dengan	tanggung	jawab.	
•	 Penetapan	hirarkhi	wewenang	dari	atas	sampai	ke	bawah	harus	dilakukan	

secara	tegas	agar	dapat	memberikan	gambaran	pola	hubungan	kerja	yang	
perlu	dipelihara.

•	 Kesatuan	arah.	Maksudnya	semua	kegiatan	semua	sumber	yang	digunakan	
dalam	organisasi	harus	mengarah	pada	tujuan	yang	sama.

•	 Adanya	kesatuan	perintah	 (unity of command).	 Setiap	anggota	 kelompok	
hanya	 memiliki	 satu	 pimpinan	 atau	 atasan	 langsung,	 kepada	 siapa	 ia	
menerima	perintah,	memberikan	 laporan	dan	mempertanggungjawabkan	
kegiatannya.

•	 Batas	kemampuan	pengawasan	(span of control).
Span of control	 menggambarkan	 batas	 kemampuan	 seorang	 pemimpin	
secara	 langsung	 dalam	 mengawasi	 bawahannya	 dengan	 baik.	 Karena	
begitu	 banyaknya	 kemungkinan	 bawahan	 yang	 harus	 diawasi,	 pemimpin	
organisasi	perlu	mengenal	karakter	mereka	dan	mengembangkan	strategi	
dasar	kepengawasan	efektif.	Hal	 ini	sangat	diperlukan	mengingat	semakin	
kompleks	dan	besar	 jumlah	anggota	organisasi,	maka	transaksi	hubungan	
antar	 staf	 dan	 pimpinan	 cenderung	 bertambah	 besar	 juga	 sebagaimana	
digambarkan	pada	bagian	lain	tulisan	ini.	

•	 Struktur	 organisasi	 harus	 disusun	 sesederhana	 mungkin,	 sesuai	 dengan	
kebutuhan	yang	nyata	(Bush	&	Middlewood,	2005).

•	 Pola	 dasar	 organisasi	 harus	 relatif	 permanen.	 Walaupun	 fleksibilitas	
organisasi	 memang	 perlu	 untuk	 menyesuaikan	 dengan	 perkembangan	
dan	kemajuan.	namun	janganlah	dijadikan	suatu	hal	yang	prinsip.	Selama	
tidak	 ada	 hal-hal	 yang	 sifatnya	memaksa,	maka	 pola	 dasar	 organisasi	 itu	
hendaknya	tidak	perlu	diubah-ubah.

Fungsi-fungsi organisasi

•	 mengatur	tugas	dan	kegiatan	kerja	sama	sebaik-baiknya.
•	 mencegah	kelambatan-kelambatan	kerja	serta	kesulitan	yang	dihadapi
•	 mencegah	kesimpangsiuran	kerja.
•	 menentukan	pedoman-pedoman	kerja.

Dengan	meneliti	beberapa	batasan	dan	pokok-pokok	pikiran	organisasi	ini,	
kita	 tentu	 sependapat,	 bahwa	 pengorganisasian	 sebagai	 fungsi	 manajemen	
sebenamya	merupakan	langkah	pertama	ke	arah	pelaksanaan	rencana	yang	telah	
disusun	 sebelumnya.	Oleh	 sebab	 itu,	 secara	hirarkhis	 di	 dalam	bagian	 tulisan	
ini	ditempatkan	sebagai	fungsi	manajemen	yang	kedua	(setelah	perencanaan).	
Pelaksanaan	 fungsi	 ini	 dengan	 baik	 akan	 menghasilkan	 suatu	 organisasi	
yang	 dapat	 digerakan	 sebagai	 suatu	 kesatuan	 yang	 bulat	 dalam	 mencapai	
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sasaran	yang	 telah	ditetapkan	bersama.	Dalam	prakteknya,	 ia	bisa	diterapkan	
pada	 lapangan	 kegiatan	 yang	 lebih	 luas	 yang	meliputi	organisasi	 perusahaan,	
pemerintahan,	militer,	perguruan	dan	sekolah-sekolah	serta	organisasi	layanan	
publik.	Karena	begitu	luasnya	medan	penggunaan	fungsi	manajemen	kedua	ini,	
kita	perlu	memahami	di	samping	hakiki	(batasan-batasan)	di	atas,	juga	tentang	
pendekatan	tipe	dan	struktur	organisasi	maupun	teknik-teknik	penyusunannya.

Keutungan-keuntungan organisasi

Organisasi	yang	baik	memberikan	keuntungan	sebagai	berikut:
•	 setiap	orang	akan	mengerti	tugasnya	masing-masing,
•	 memperjelas	hubungan	kerja	para	anggota	organisasi,
•	 terdapat	koordinasi	yang	tepat	antar	unit	kerja,
•	 menggunakan	tenaga	kerja	sesuai	dengan	kemampuan	dan	minat,
•	 agar	kegiatan	administrasi	dan	manajemen	dapat	dilakukan	secara	efektif	

dan	efisiensi.

Unsur-unsur organisasi

Pada	hakikatnya	organisasi	 terbentuk	dari	 sekelompok	orang,	 kerja	 sama	
dan	 tujuan	 bersama.	 Terdapat	 5	 cara	 seseorang	 menjadi	 anggota	 kelompok	
formal	(Filley	et al.,	1976	dalam	Puxty,	1990),	yakni
•	 karena	ditunjuk	oleh	pimpinan,
•	 dipilih	oleh	kelompok,
•	 dipilih	oleh	perwakilan	dari	luar	kelompok
•	 alasan	sebagai	volunteer	(sukarela)
•	 karena	ex-officio	suatu	jabatan	dalam	kelembagaan.

Teori-teori dasar organisasi

Para	ilmuan	sejak	lama	menyadari	bahwa	adanya	teori-teori	dari	berbagai	
disiplin	 ilmu	 yang	 berbeda	memunculkan	 pertanyaan,	 perbedaan	 pandangan	
suatu	 masalah,	 dan	 isu	 organisasi.	 Walaupun	 demikian,	 fenomena	 ini	 justru	
membantu	para	ilmuan	untuk	memberikan	sejumlah	jawaban	terhadap	1	(satu)	
persoalan	yang	 sama.	Dengan	berpegang	kepada	 sejuimlah	 teori	dan	konsep,	
kita	dapat	menghadirkan	berbagai	pandangan	(perspectives)	untuk	mengkaji	isu,	
masalah,	dan	pertanyaan	yang	sama	tentang	organisasi	(Champoux,	2003).

Para	 ilmuan	 menggunakan	 teori	 dan	 konsep-konsep	 yang	 berkembang	
dalam	memotret	isu	organisasi.	Seperti	halnya	seorang	photografer,	maka	teori	
dan	 konsep	 tersebut	 diibaratkan	 lensa	 yang	 digunakan	 para	 ilkmuan	 untuk	
mengkaji	 organisasi	 dalam	 segenap	 perkembangannya.	 Perkembangan	 teori-
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teori	organisasi	dapat	dilihat	dan	dikaji	sejak	sejak	tahun-tahun	pertama	abad	
keduapuluh	 yang	 secara	 garis	 besar	 dapat	 diikhtisarkan	 menjadi	 4	 (empat)	
kelompok	besar	yakni	classic, behavioural, system, dan	contingency.

Classic
Pada	mulanya	teori	administrasi/manajemen	atau	organisasi	telah	dirancang	

secara	tradisional/klasik,	Terdapat	3	(tiga)	kategori	pokok	pendekatan	klasik	ini:	
scientific management;	(2)	administrative management:dan	(3)	the bureaucratic 
model of organization	(Beach,	1980,	p.	133).

Scientific management
Pendiri	 gerakan	manajemen	 ilmiah	 ini	 adalah	 Frederick	W.	 Taylor	 (1856-

1915),	 seorang	 Insinyur	dan	ahli	manajemen	Amerika.	Dia	tidak	menciptakan	
teori	umum	mengenai	organisasi;	namun	hanya	mengusulkan	sejumlah	teknik	
dan	 filsafat	 yang	 diturunkan	 dari	 pengalamannya	 yang	 lebih	 luas	 di	 bidang	
manajemen	 dan	 konsultan.	 Dia	 menaruh	 perhatian	 pada	 manajemen	 pabrik	
dan	 efisiensi	 dan	 memperkenalkan	 konsep	 dan	 teknik	 analisa/studi	 jabatan,	
analisa	waktu,	standarisasi	jabatan,	specialisasi	tugas,	penentuan	keseimbangan	
kerja,	seleksi	pegawai	secara	teliti,	teknik	pelatihan	staf,	dan	kompensasi	berupa	
insentif	gaji	untuk	membantu	mencapai	hasil	kerja	yang	lebih	tinggi.

Taylor	 memindahkan	 tanggungjawab	 kegiatan	 perencanaan	 yang	 semula	
ditangani	 para	 pekerja	 (bawahan)	 diserahkan	 kepada	 seorang	 spesialis	
manajemen.	Dia	juga	memperkenalkan	sistem	pengelolaan	pabrik	yang	disebut	
dengan	 functional foremanship(kepengawasan	fungsional	yang	dilakukan	para	
mandor).	Meskipun	tidak	bertahan	lama,	sistem	ini	merupakan	pembuka	jalan	
ke	arah	perluasan	Perecanaan	staf	dan	sistem	pengawasan	di	pabrik-pabrik.

Secara	umum,	kita	memandang	bahwa	gerakan	 	manajemen	 ilmiah	 yang	
dipelopori	 Taylor	 diarahkan	 pada	 pencapaian	 produktivitas	 kerja	 yang	 tinggi,	
keuntungan	 yang	 lebih	 besar,	 biaya	 murah,	 dan	 sistem	 pengawasan	 mesin-
manusia	yang	lebih	efektif.

Administrative Management
Kalau	 scientific management	memfokuskan	perhatiannya	pada	organisasi	

dari	 level	 manajemen	 bawahan	 (shop management),	 maka	 para	 teoritisi	
manajemen	 administratif	 memandang	 organisasi	 dari	 puncak	 (from the top-
down).	 Para	 pemuka	 manajemen	 administratif	 ini	 antara	 lain	 adalah:	 Henri	
Fayol,	seorang	Industrialis	Perancis;	L.	Gulick,	spesialis	administrasi	publik	dan	
akademisian;	Lyndall	Urwick,	seororang	teoritisi	dan	Konsultan	Inggris;	James	D.	
Mooney	dan	Alan	C	Reiley,	pimpinan	dari	General	Motor,	Amerika	(Burhanuddin,	
1994).	 Para	 teoritisi	 manajemen	 adminisitratif	 tersebut	 mengumandangkan	
prinsip-prinsip	 organisasi	 dan	 manajemen	 secara	 umum. Meskipun	 prinsip-
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prinsip	yang	mereka	kemukakan	berbeda	satu	sama	lain,	namun	pada	umumnya	
mereka	mempunyai	kesatuan	proposisi	sebagai	berikut:
•	 Spesialisasi	fungsi	dan	pembagian	kerja	penting	bagi	efisiensi.
•	 Tanggung	 jawab	 dan	 kekuasaan	 supervisor	 dan	manajer	 harus	 dilukiskan	

secara	jelas.	Di	sana	harus	terdapat	garis	kekuasaan	secara	jelas,	dari	atas	
ke	bawah.	Kekuasaan	harus	mengalir	dari	atas	ke	bawah,	melalui	struktur	
organisasi	 yang	 ada.	 Tanggung	 jawab	 harus	 sepadan	 dengan	 kekuasaan.	
Setiap	 anggota	 organisasi	 hanya	 memiliki	 satu	 pimpinan	 atau	 komando	
(unity of command).

•	 Koordinasi	 fungsi	dan	anggota	kelompok	harus	dilakukan	oleh	manajer	di	
setiap	unit.

•	 Segala	 perintah,	 informasi	 dan	 pengaduan-pengaduan	 harus	 disalurkan	
melalui	garis	kekuasaan	yang	sudah	ditetapkan.	

•	 Jumlah	 bawahan	 yang	 harus	 diawasi	 oleh	 seorang	 supervisor	 dibatasi	
antara	5	atau	6	orang.	Namun	belakangan	formulasi	demikian	tidak	begitu	
diterima,	dan	diperluas	dengan	batasan	 jumlah	orang-orang	yang	diawasi	
sesuai	dengan	situasi	atau	kompleksitas	kerja	atau	faktor-faktor	lain.

•	 Pertama-tama,	rancanglah	organisasi	dan	tugas-tugas	kemudian	temukanlah	
orang-orang	 yang	 dapat	 menangani	 tugas-tugas	 yang	 telah	 dirumuskan	
tersebut.	 Janganlah	 membentuk	 pekerjaan	 (job)	 untuk	 dicocokkan	 pada	
kemampuan	dan	minat	individual.

Bureaucratic Model
Konsep	model	birokrasi	ini	berasal	dari	Sosiolog	Jerman	Max	Weber,	yang	

banyak	menghasilkan	 karya	 tulis	 pada	 tahun	 1900-1920.	Weber	memandang	
dunia,	khususnya	masyarakat,	secara	sekular	dan	rasional.	Di	dalam	membangun	
dan	 mengoperasikan	 suatu	 lembaga	 manusia	 yang	 terlibat	 di	 dalamnya,	
cenderung	 mendasarkan	 tindakannya	 pada	 pengetahuan,	 pengambilan	
keputusan	rasional,	teknologi	dan	sangat	sedikit	sekali	pada	hal-hal	mistik	dan	
yang	gaib-gaib.	Dia	memandang	birokrasi	yang	ada	di	organisasi	merupakan	alat	
yang	sangat	efisien	dalam	mengoperasikan	organisasi-organisasi	yang	berskala	
besar,	baik	swasta	maupun	milik	pemerintah.

Ciri-ciri pokok birokrasi
•	 Pembagian	kerja	yang	tegas	dan	spesialisasi	yang	tinggi,
•	 Setiap	biro	yang	ada	di	bawah	berada	di	bawah	kontrol	 yang	 lebih	tinggi	

(hierarkis),
•	 Sistem	pemerintahan	diadministrasikan	secara	obyektif,
•	 Penempatan	tenaga	kerja,	penugasannya	didasarkan	pada	kualifikasi,	bukan	

pada	hubungan	sanak	famili	atau	favoritas.
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•	 Adanya	keamanan	kerja	bagi	bawahan,
•	 Dan	penggunaan	catatan,	dokumen,	dan	arsip-arsip	secara	ekstensif.

Behavioral Science
Para	 penyokong	 bidang	 ini,	 mulai	 kerjanya	 dari	 tahun	 1920-an	 sampai	

dengan	awal	1950-an.	Mereka	dinamakan	human relationist.	Pada	tahun-tahun	
itu	mereka	tidak	disebut	 sebagai	 ilmuwan	behavioral.	Pada	pokoknya	mereka	
sebenarnya	adalah	para	psikolog	dan	sosiolog	 industri	milik	Perguruan	Tinggi.	
Industri	privat	adalah	laboratorium	mereka. Penemuan-penemuan	(riset)	Elton	
Mayo	dan	teman-temannya	di	Universitas	Harvard	terhadap	Hawthorne	Works	
or	 The	Western	 Electric	 Company	 di	 Chicago	menandai	munculnya	 gerakkan	
human relation	 ini.	 Penelitian	 tersebut	berlangsung	 sejak	 tahun	1927	 sampai	
pada	tahun	1932.	Rangkaian	studi	ini	membuktikan	kunci	pentingnya	tekanan-
tekanan	kelompok,	hubungan	sosial,	dan	sikap	terhadap	supervisi	dan	pekerjaan	
yang	menentukan	produktivitas	kelompok.

Kalau	 teoritisi	 organisasi	 klasik	 menaruh	 perhatian	 mereka	 pada	 tugas,	
struktur,	 dan	 kekuasaan.	 maka	 para	 ahli	 human relation	 ini	 menekankan	
pada	 dimensi	 manusianya.	 Organisasi	 dipandang	 sebagai	 suatu	 sistem	 sosial	
sebagaimana	 dikembangkan	 oleh	 para	 sosiolog	 dalam	 menawarkan	 bentuk	
dan	desain	organisasi	(Champoux,	2003),	demikian	juga	yang	diterapkan	dalam	
teknik	 ekonomi.	 Kelompok	 kerja	 informal	 diidentifikasikan	 sebagai	 sumber	
kontrol	 pekerja	 yang	 utama.	 Kedua	 bentuk	 organisasi	 baik	 formal	 maupun	
informal	harus	diperhitungkan	untuk	menjelaskan	sebagaimana	dan	mengapa	
suatu	organisasi	berfungsi	sedemikian	rupa.

Penulis-penulis	 tradisional	 memandang	 kekuasaan	 pada	 pemimpin	 dan	
upah	 sebagai	 motivator	 primer.	 Sementara	 para	 ahli	 yang	 menganut	 paham	
hubungan	manusiawi	menekankan	pentingnya	faktor-faktor	psikologis	dan	sosial	
di	dalam	membentuk	tingkah	laku	anggota	organisasi.	Kebanyakan	para	teoritisi	
hubungan	 manusiawi	 beranggapan	 bahwa	 perencanaan	 manajemen	 dan	
pengambilan	keputusan	memberikan	pengaruh	positif	baik	terhadap	“morale”	
maupun	produktivitas.	Para	manajer	diingatkan	bahwa	tingkah	laku	manusia	di	
organisasi	terdiri	dari	komponen	rasional	dan	non	rasional	Perasaan-perasaan,	
sentimen,	dan	nilai-nilai	merupakan	hal-hal	yang	perlu	diperhatikan	oleh	para	
manajer.	 Pengaruh	 human relation	 begitu	 pesat,	 sehingga	 muncul	 latihan-
latihan	manajemen	di	bidang	 industri	dan	pemerintah	yang	memuat	program	
motivasi,	 “morale”	 kepemimpinan,	 komunikasi	 antar	 pribadi,	 keterampilan	
memberikan	penyuluhan,	dan	dinamika	kelompok.	Tegasnya	manajer-manajer	
lebih	disadarkan	pada	pentingnya	dimensi monusia.

Walaupun	 demikian,	 gerakan	 human relation	 ini	 juga	 tidak	 terlepas	 dari	
kritik-kritik	 terutama	 yang	 datang	 dari	 lapangan	 industri.	 Para	 ahli	 human 
relation 	dianggap	terlalu	lunak	tertadap	para	pekerja,	menekankan	pada	usaha	
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yang	bersifat	memanipulasi	para	bawahan,	tidak	mengindahkan	pengaruh	yang	
muncul	dari	perserikatan-perserikatan,	dan	teknologi	yang	digunakan	organisasi.

Para	 pendukung	 modern	 menolak	 penggunaan	 istilah	 human relations. 
Mereka	 sebaliknya	 menamakan	 diri	 dengan	 istilah	 behavioral scientists 
(ilmuwan	 tingkah	 laku	manusia),	 Psikolog	 organisasi,	 Teoritisi	 organisasi.	 dan	
para	ahli	pengembangan	organisasi.	Di	antara	sekian	banyaknya	para	ahli	yang	
mendukungantara	 lain:	 Douglas	Mc	 gregor,	 Rensis	 Likert,	 Frederick	 Herzberg,	
Warren	Bennis	dan	Chris	Argyris	(dalam	Burhanuddin,	1994;	Yukl,		2010).	

Meskipun	 masing-masing	 ahli	 tersebut	 memberikan	 dukungan	 mereka	
secara	unik	bagi	pendekatan	behavioral science	namun	terdapat	kesatuan	dan	
konsistensi	 tema	 di	 antara	 pandangan	 mereka.	 Mereka	 menunjukkan	 suatu	
pandangan	yang	optimis	terhadap	hakikat	manusia.	Mereka	juga	mempercayai	
adanya	kemuliaan	dasar	yang	dimiliki	manusia.	Lebih	jauh	lagi,	bahwa	prestasi	
kerja	dapat	dicapai	melalui	bimbingan	dan	pengawasan	secara	mandiri,	bukan	
melalui	 birokrasi	 yang	 kaku.	 Dengan	 demikian,	 tindakan	 job enrichment	 akan	
lebih	 efektif	 ketimbang	 model	 pembagian	 kerja/pembatasan	 tugas	 yang	
sempit.	Motivasi	positif,	kepemimpinan	suportif,	dan	metode-metode	supervisi	
kelompok	lebih	dipentingkan.	Mereka	juga	berpendirian	bahwa	iklim	organisasi	
yang	 layak	adalah	suatu	 iklim	di	mana	semua	anggota	kelompok	dan	manajer	
lebih	bersikap	terbuka,	tulus	dan	saling	mcmpercayai	sama	lain.	Kerja	sama	dan	
teamwork	lebih	baik	daripada	sistem	kompetisi	antar	pribadi	yang	tidak	sehat,	
dan	umumnya	bersifat	merusak		seperti	kebanyakan	kita	saksikan	di	organisasi-
organisasi	tidak	terkecuali	lembaga	pendidikan	semacam	sekolah.

System Aproach
Pendekatan	 ketiga	 dalam	 menganalisis	 organisasi	 adalah	 dengan	

menerapkan	 konsep	 sistem.	 Teori	 sistem	 sudah	 populer	 sejak	 beberapa	
dasawarsa	yang	lalu	karena	kemampuannya	dalam	menyuguhkan	suatu	model	
sistem	 universal	 yang	 mencakup	 berbagai	 bidang	 kehidupan:	 fisik,	 biologis,	
sosial.	Dan	fenomena	tingkah	laku	manusia.	Para	teoritisi	mencoba	menemukan	
generalisasi-generalisasi	 yang	 membantu	 dalam	 menjelaskan	 bagaimana	
berfungsinya	segenap	kesatuan	dan	proses.

Seperti	 telah	disinggung	 sebelumnya,	para	 teoritisi	organisasi	 sebenamya	
memperlakukan	 organisasi	 itu	 sebagai	 suatu	 sistem.	 Sistem	 adalah	 suatu	
keseluruhan	yang	terorganisir,	terdiri	dari	bagian-bagian	yang	saling	berhubungan	
dan	 bergantungan	 satu	 sarna	 lain.	 Ada	 beberapa	 konsep	 penting	 mengenai	
penerapan	sistem	terhadap	organisasi,	yaitu:
1.	 Organisasi	manusia	lebih	bercirikan	sistem	terbuka,	yang-berarti	berinteraksi	

dengan	berbagai	unsur	yang	ada	di	lingkungan.
2.	 Organisasi	cenderung	mengarah	kepada	suatu	dinamika	atau	keseimbangan	

yang	bergerak		(moving equilibrium).	Anggota-¬anggota	organisasi	berusaha	
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mempertahankan	 dan	 	 memelihara	 organisasi	 agar	 tetap	 hidup.	 Mereka	
mereaksi	segenap	perubahan	dan	kekuatan-kekuatan	baik	yang	ada	di	luar	
maupun	dalam	or¬ganisasi	itu	sendiri	guna		menemukan		keadaan	baru	agar	
tetap	seimbang.

3.	 Untuk	 menjaga	 keseimbangan	 sistem	 organisasi,	 maka	 dikelola	 segenap	
informasi	 dari	 rangkaian	 kegiatan	 yang	 maupun	 lingkungan,	 yang	 dapat	
memberikan	umpan	balik	penyempurnaan	setiap	penyimpangan.

4.	 Organisasi	 sebenarnya	bagian	dari	 hirarkhi	 sistem	yang	 terdiri	 dari	 devisi,	
departemen,	 seksi-seksi	dan	kelompok	 individu.	Atau	 tegasnya,	organisasi	
tertentu	bisa	merupakan	bagian	atau	sub	dari	sistem	yang	lebih	besar.

5.	 Ketergantungan	 adalah	 merupakan	 konsep	 kunci	 bagi	 teori	 sistem.	
Diterapkan	 dalam	 organisasi,	 berarti	 didalamnya	 terdiri	 dari	 komponen-
komponen	yang	saling	bergantungan	dan	saling	mempengaruhi	satu	sama	
lain.

6.	 Konsep	 wholism	 dalam	 memahami	 organisasi	 menunjukkan	 bahwa	
keseluruhan	 suatu	 struktur	 atau	 kesatuan	 adalah	 lebih	 dari	 sekedar	
kumpulan	bagian-bagian.	Konsep	ini	melandasi	perlunya	tindakan	terpadu	
atau	 kompak	 (sinergy),	 yang	 berkaitan	 dengan	 kemampuan	 komponen-
komponen	 organisasi	 untuk	 mencapai	 sasaran	 bersama.	 Dan	 tindakan	
bersama	melebihi	hasil	yang	di	secara	perorangan.

Konsep	 sistem	menolong	 kita	 dalam	mendiagnosa	 hubungan	 yang	 saling	
berinteraksi	 di	 antara	 tugas/kegiatan,	 teknologi,	 lingkungan	 dan	 anggota	
organisasi.	 Para	 praktisi	 menerapkan	 konsep	 sistem	 dalam	 merancang,	
membangun,	 mengoperasikan	 sistem	 info	 manajemen	 dan	 proses	 automasi.	
Lebih	 jauh	 lagi	 penggunaannya	 dilihat	 pada	 rancangan-rancangan	 organisasi	
matriks	dan	proyek.

Berbeda	 dengan	 model-model	 organisasi	 klasik,	 pendekatan	 sistem	
menunjukkan	bahwa	para	manajer	sesungguhnya	beroperasi	dalam	situasi	yang	
mudah	berubah,	dinamis,	 dan	 sering	tidak	menentu.	Mereka	pada	umumnya	
tidak	berada	dalam	kontrol	sepenuhnya	(terkendali)	terhadap	situasi-situasi	itu.	
Dan	harus	berusaha	menyesuaikan	kegiatan/tindakan,	mencapai	kemajuan	ke	
arah	tujuan	yang	ditetapkan,	di	samping	menyadari	bahwa	hasil-hasil	yang	akan	
diperoleh	itu	juga	dipengaruhi	oleh	banyak	faktor	dan	kekuatan.

Walaupun	 begitu,	 teori	 sistem	 yang	 diterapkan	 dalam	 analisis	 organisasi	
ini	 juga	 mempunyai	 keterbatasannya.	 Hal	 ini	 disebabkan	 oleh	 tahap-tahap	
perkembangannya	yang	masih	muda.	Untuk	mengatasi	hal	itu,	para	penyokongnya	
harus	 turun	 ke	 lapangan	 dalam	 rangka	 memperluas	 penggunaannya	 secara	
konkret	dan	opera¬sional.
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Contingency
Sebelumnya	 teoritisi	 (ahli-ahli	 organisasi)	 memandang,	 bahwa	 prinsip-

prinsip	 organisasi	 dan	 manajemen	 telah	 muncul	 secara	 universal.	 Namun,	
penelitian	 empiris	 yang	 dilaksanakan	 selama	 dua	 puluh	 tahun	 terakhir	 ini	
membuktikan	 bahwa	 rancangan	 organisasi	 secara	 optimal	 bergantung	 pada	
banyak	faktor,	baik	yang	ada	di	dalam	maupun	luar	organisasi.	Oleh	karena	itu,	
hasil-hasil	 pemikiran	 kontemporer	 sesungguhnya	 menganjurkan	 pendekatan	
kontigensi	 ini	dalam	mendesain	suatu	organisasi.	Dan	ini	membutuhkan	suatu	
tindakan	 penilaian	 terhadap	 banyak	 kekuatan	 atau	 pendorong	 yang	 saling	
berinteraksi	apabila	membangun	dan	mengopensikan	suatu	organisasi.

Organisasi	menurut	 pandangan	 kontigensi	 ini	 bukanlah	beroperasi	 dalam	
suasana	 vacum, melainkan	 berada	 dalam	 situasi	 yang	 lebih	 kompleks	 dan	
menghadapi	banyak	faktor	baik	yang	bersifat	mendorong	maupun	menghambat	
yang	 kesemuanya	 harus	 dipertimbangkan	 cara	 matang,	 guna	 kesuksesan	
organisasi	sendiri.

Teori Hubungan Kerja dan Batas Kemampuan Pengawasan dalam Organisasi

Seberapa	 besar	 jumlah	 bawahan	 yang	 dapat	 dikendalikan	 oleh	 seorang	
manajer,	 tidak	 dapat	 ditentukan	 secara	 pasti.	 karena	 amat	 tergantung	 pada	
faktor	 subyektif	 dan	 obyektif.	 Dalam	 menentukan	 berapa	 jumlah	 bawahan	
yang	 sebaiknya	 bagi	 seorang	 pemimpin.	 perlu	 diperhatikan	 teori	 hubungan	
kerja.	 Seorang	pemimpin	 sebenarnya	tidak	hanya	mengawasi	 hubungan	 kerja	
antara	dia	dan	bawahannya.	tetapi	juga	harus	menguasai	hubungan	kerja	antara	
sesama	 bawahannya.	 Graicunas	 dalam	 Puxty	 (1990)	menyatakan	 hal	 penting	
dalam	sebuah	span of control	 (rentang	pengawasan)	adalah	jumlah	hubungan	
yang	 terbentuk	dalam	 lingkup	 span of control	 tersebut.	O’Shaughnessy,	 1976	
dalam	 Puxty	 (1990)	 menunjukkan	 bagaimana	 jumlah	 hubungan	 itu	 muncul	
dalam	3	(tiga)	bagian.	Katakan	seorang	supervisor	
memiliki	2	(dua)	orang	bawahan,	maka:
•	 Dia	akan	memiliki	1	hubungan	kepada	masing-masing	bawahan;
•	 Dia	akan	memiliki	1	hubungan	dengan	masing-masing	yang	secara	potensial	

berbeda	dengan	bawahan	sebelumnya,	apabila	ada	anggota	bawahan	lain	
yang	hadir.

•	 Para	bawahan	akan	memiliki	1	hubungan	dengan	sesama	mereka.	
Untuk	 sebuah	 kelompok	 yang	 terdiri	 dari	 1	 pengawas	 dan	 2	 bawahan,	

maka	akan	ada	enam	hubungan.	Ketika	span of control	meningkat	maka	jumlah	
hubungan	potensial	juga	akan	bertambah	secara	dramatis,	dan	dapat	ditemukan	
dengan	formula	sebagai	berikut.
N [  2N + N –	1]

								2

Keterangan	gambar:

P: Planning    M: Motivting

O: Organizing   C : Controlling (pengawasan)
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Sehingga	apabila	 ada	4	orang	bawahan	berarti	akan	menjadi	44	hubungan;	7	
orang	bawahan	menjadi	490	hubungan;	dan	10	bawahan	akan	berjumlah	5210	
hubungan.	 Tentu	 saja	 hasil	 model	 perhitungan	 ini	 bukanlah	 menyarankan	
bahwa	 semua	 jumlah	 hubungan	 itu	 penting	 diwujudkan;	 tetapi	 harus	 diakui	
bahwa	secara	potensial	ada,	dan	hal	ini	menimbulkan	keraguan-keraguan	serius	
tentang	span of control	 yang	 lebih	besar.	 Implikasi	ukuran	span of control itu	
dapat	dilihat	pada	gambar	sebagai	berikut.

Gambar	1.1.	Jangkauan	pengendalian	hubungan	pimpinan	dengan	anggota

Dari	 kedua	 bentuk	 struktur	 organisasi	 tersebut	 tergambar	 bahwa	 sebuah	
span	of	control	yang	sempit	berarti	organisasi	itu	harus	memiliki	sejumlah	besar	
hirarkhi,	yakni	jenjang	antara	direksi	dan	pekerja	(taskforce).	Kedua	faktor	tersebut	
harus	 selalu	 berkaitan,	 dan	 oleh	 karenanya	 banyak	 yang	mempermasalahkan.	
Sebagaimana	 tergambar	 pada	 bagan	 sejumlah	 argumen	 telah	 dipresentasikan	
untuk	menegaskan	bahwa	dengan	span	of	control	yang	 lebar	maka	persoalan-
persoalan	hubungan	antar	anggota	akan	muncul	dengan	cepat,	 sehingga	tidak	
mungkin	bagi	seorang	manajer	mampu	meng-handle	sekelompok	bawahan	dengan	
jumlah	yangh	besar.	Namun	jika	jumlah	itu	terbatas,	maka	jumlah	penjenjangan	
(level)	juga	bertambah,	dan	karenanya	tidak	akan	direkomendasikan	juga	sebab	
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dapat	meningkatkan	alienasi	hirarkhi	pada	level	bawahan,	mempertajam	jurang	
manajemen	 puncak	 dengan	 hirarkhi	 di	 bawahnya.	 Manajemen	 pada	 level	
menengah	 	 juga	 merasa	 terputus	 dari	 keputusan-keputusan	 utama.	 Semakin	
banyak	hirarkhi,	berarti	akan	semakin	besar	kemungkinan	distorsi	informasi	dan	
instruksi	 ketika	 diturunkan	 ke	 bawahan.	 Dan	 pada	 akhirnya,	 semakin	 banyak	
hirarkhi,	maka	 akan	 semakin	 panjang	 pula	 rantai	 promosi	 yang	 harus	 dilewati	
oleh	 seorang	 manajer	 atau	 dia	 harus	 menempuh	 waktu	 panjang	 kalau	 ingin	
mendapatkan	kesempatan	promosi	jabatan.

Proses	pengorganisasian	dengan	demikian	mencakup	kegiatan-kegiatan	:
•	 Pembagian	kerja	yang	harus	dilakukan	dan	menugaskannya	pada	 individu	

tertentu,	kelompok-kelompok	dan	departemen.
•	 Pembagian	aktivitas	menurut	level	kekuasaan	dan	tanggungjawab.
•	 Pembagian/pengelompokkan	tugas	menurut	tipe	dan	jenis	yang	berbeda-

beda.
•	 Penggunaan	mekanisme	koordinasi	kegiatan	individu	dan	kelompok.
•	 Pengaturan	hubungan	kerja	antara	anggota	organisasi.

Hakikat Perilaku Organisasi 

Pimpinan	 di	 segenap	 bidang	 pelayanan	 membutuhkan	 dukungan	 para	
anggotanya	dalam	menjalankan	tugas-tugas	organisasi	demi	tercapainya	tujuan-
tujuan	yang	dicita-citakan.	Hal	ini	sesuai	dengan	kodrat	kehidupan	berorganisasi,	
yang	memerlukan	sekelompok	individu	untuk	dapat	mengoperasikan	 langkah-
langkah	 manajerial	 yang	 telah	 didesain	 di	 dalamnya.	 Sebagai	 manajer,	 sang	
pemimpin	 harus	 bisa	 membangun	 dan	 mengembangkan	 iklim	 atau	 budaya	
kerjasama	 yang	 dapat	 diandalkan	 bagi	 keterlaksanaan	 komponen-komponen	
sistem	 manajemen.	 Modal	 dasar	 pengembangan	 kemampuan	 bekerjasama	
dengan	 para	 anggota	 dan	 kelompok	 (tim)	 adalah	 pengenalan	 terhadap	
perilaku	organisasi.	Di	kebanyakan	literatur,	secara	umum	“Perilaku	Organisasi”	
(Organizational Behavior)	 dipandang	 sebagai	 suatu	 bidang	 studi	 atau	 kajian	
(field of study)	 yang	 memusatkan	 perhatian	 pada	 perilaku	 tindakan	 anggota	
organisasi	dalam	bekerja	(Robbins,	Bergman,	Stagg,	&	Coulter,	2006).	Champoux	
(2003)	secara	eksplisit	menjelaskan	perilaku	organisasi	(organizational behavior)	
sebagai	bidang	studi	yang	memfokuskan	kajian-kajiannya	pada	perilaku,	sikap-
sikap,	 dan	 penampilan	 atau	 kinerja	 individu	 dalam	 organisasi.	 Bidang	 ini	
dibedakan	dengan	teori	organisasi	(organizational theory)	yang	berkonsentrasi	
pada	 masalah-masalah	 desain	 dan	 struktur	 organisasi.	 Karena	 perilaku	
organisasi	 tersebut	 berkaitan	 langsung	 dengan	 peran	 sumber	 daya	 manusia	
baik	 secara	 perorangan	 ataupun	 kelompok,	 maka	 otomatis	 para	 pimpinan	
lembaga	 pendidikan	 seyogyanya	 sangat	 berkepentingan	 untuk	 mengenal	
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perilaku	tersebut.	Dengan	pemahaman	perilaku	organisasi,	khususnya	individu	
dan	kelompok	dalam	bekerja,	maka	pengembangan	model	motivasi,	dan	proses	
mempengaruhi	 dalam	 kepemimpinan	 organisasi	 dapat	 dilaksanakan	 dengan	
mudah,	 kontekstual,	 proporsional,	 dan	memberikan	 dampak	 positif	 terhadap	
strategi	penggerakkan	staf.	

Kecenderungan dan kebijakan pengorganisasian pendidikan

Berdarsarkan	kajian	historis	organisasi	yang	cukup	panjang,	ditemukan	4	(empat)	
kecenderungan	 yang	 terjadi	 di	 lingkungan	 organisasi	 sekolah.	 Kecenderungan	
tersebut	meliputi	(1)	wujud	sekolah	sudah	berubah,	dengan	kecenderungan	dewasa	
ini	 lebih	 menekankan	 kepada	 teknologi,	 (2)	 ketersediaan	 sumber	 ketenagaan	
guru	 menyusul	 kondisi	 ekonomi	 masyarakat.	 (3)	 sekolah-sekolah	 seperti	 halnya	
masyarakat	lebih	bervariasi,	dan	(4)	pengaruh	globalisasi	yang	mampu	membawa	
dunia	ke	dalam	sebuah	ruang	kelas	(Reinhartz	&	Beach,	2004).

Sebagai	 seorang	manajer,	 kepala	 sekolah	 perlu	mewawas	 pendekatan	 dan	
strategi	global	sebagai	suatu	tuntutan	untuk	dapat	mengelola	sebuah	organisasi	
yang	 memiliki	 berbagai	 karakter	 sumber	 daya	 manusia	 (Gibson,	 Ivancevich,	
Donnelly,	&	Konopaske,	2006).	Di	samping	itu	secara	nasional	kepala	sekolah	perlu	
menguasai	kebijakan-kebijakan	pendidikan	nasional	yang	melandasi	pembentukan	
organisasi	sekolah,	seperti	dengan	kehadiran	Undang-Undang	R.I.	nomor	20	Tahun	
2003	tentang	Sistem	Pendidikan	Nasional	pasal	35,	maupun	Peraturan	Pemerintah	
R.I.	Nomor	19	tahun	2005	tentang	Standar	Nasional	Pendidikan	Pasal	50	ayat	(3)	
telah	ditetapkan	standard	tentang	manajemen	pendidikan,	termasuk	di	dalamnya	
struktur	organisasi	sekolah	sebagai	lembaga	pendidikan

Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Organisasi

Untuk	dapat	memimpin	sebuah	organisasi	sekolah	yang	produktif,	seorang	
kepala	 sekolah	 perlu	 mengetahui	 dan	 memahami	 perilaku	 individu	 di	 dalam	
organisasi	sekolah	tempat	kerja	para	guru	dan	seluruh	staf	yang	terlibat.	Pengetahuan	
tentang	 aspek	perilaku	 ini	 dapat	dijadikan	 sebagai	 bahan	pertimbangan	dalam	
penyusunan	organisasi	sekolah.	Peranan	utama	kepala	sekolah	sebagai	pemimpin	
organisasi	 (organizational leader)	 adalah	 mengerahkan	 seluruh	 staf	 sekolah	
bekerja	sama	sebagai	sebuah	team	untuk	melaksanakan	program	pertumbuhan	
dan	peningkatan	bagi	seluruh	siswa	agar	secara	akademik	berhasil.	Sehubungan	
dengan	itu,	tantangan	utama	kepala	sekolah	sebagai	pemimpin	organisasi	adalah	
bagaimana	 dia	 dapat	 memadukan	 antara	 kepentingan	 organisasi	 sekolah	 dan	
berbagai	potensi,	minat	dan	bakat	para	anggotanya	sebagai	asset	sekolah	demi	
kemajuan	sekolah	(Reinhartz	&	Beach,	2004).
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Untuk	mendukung	 kesuksesan	 seorang	 kepala	 sekolah	 dalam	memimpin	
organisasi	 sekolahnya,	 penulis	 memperkenalkan	 secara	 garis	 besar	 tentang	
bagaimana	proses	kelompok	di	dalam	organisasi	pendidikan,	peran	dan	teknik	
kepala	 sekolah	dalam	mnembangun	tim	kerja,	pengembangan	kelompok,	dan	
strategi	peningkatan	efektivitas	kelompok	di	dalam	organisasi	sekolah.	

Perilaku Keanggotan Organisasi Sekolah

Untuk	memahami	sepenuhnya	tentang	perilaku	organisasi	kependidikan	di	
sebuah	orgamnisasi	sekolah,	para	kepala	sekolah	tidak	dapat	hanya	memusatkan	
perhatian	 pada	 perorangan	 guru	 dalam	 bekerja	 secara	 individual,	 tetapi	 juga	
harus	memahami	dengan	seksama	bagaimana	para	guru	bekerja	dalam	kelompok	
demikian	maupun	sekolah.	Untuk	memperoleh	pemahaman	yang	lebih	tentang	
dinamika	perilaku	organisasi	yang	sedemikian	kompleks,	Greenberg	dan	Baron	
(2000)	menyarankan	bahwa	para	pemimpin	perlu	memfokuskan	perhatian	pada	
tiga	level	yang	berbeda:	individu,	kelompok,	dan	organisasi.	

Seperti	organisasi	pada	umumnya,	anggota	organisasi	 sekolah	mempunyai	
perilaku	 tertentu	 sebagaimana	 semangat	 dan	 perasaan	 para	 guru	 satu	 sama	
lain	memberikan	dampak	dan	perbedaan	 tertentu	 didalam	pelaksanaan	 tugas	
mereka	di	kelas.	Hal	 ini	menjadi	 isu	penting	bagi	pencapaian	misi	sekolah.	Jika	
para	guru	tersebut	memiliki	sikap	positip,	menghargai	pekerjaan/profesi	mereka,	
mempunyai	motivasi	 kerja	 yang	 baik,	 dan	mendapatka	 rasa	 keamanan	 dalam	
bekerja,	maka	diyakini	akan	mampu	meningkatkan	efektivitas	sekolah.	Dengan	
demikian	 para	 kepala	 sekolah	 berupaya	menerapkan	 berbagai	 teknik	motivasi	
para	guru	dalam	rangka	menumbuhkan	perilaku	positif	guru	dalam	berorganisasi.	

Pengembangan	 kemampuan	memimpin	 organisasi	 sekolah	membutuhkan	
suatu	strategi	penciptaan	hubungan	baik	antara	kepala	sekolah	dengan	para	guru.	
Kepemimpinan	organisasi	pembelajaran	seperti	halnya	sekolah	harus	dilakukan	
melalui	 proses	 pemahaman	 sivitas	 akademik	 dengan	 baik.	 Kepemimpinan	
adalah	merupakan	pekerjaan	profesional	bagi	siapapun	yang	dipercaya	menjadi	
kepala	 sekolah	 (Lambert,	2002).	Para	kepala	 sekolah	perlu	menyediakan	suatu	
lingkungan	kerja	bagi	para	guru	yang	memungkinkan	mereka	bisa	bekerja	sebagai	
team,	 kolaboratif,	 untuk	membangun	 komunitas	 pembelajaran	 yang	 dibangun	
atas	dasar	prinsip-prinsip	kepercayaan,	kerjasama,	hasil	penelitian	dan	teknologi.

Membangun Perilaku Kelompok dan Tim Kerja yang Kuat 

Pembentukan	tim	kerja	menjadi	 strategi	utama	untuk	menjalankan	 tugas	
organisasi	(Blanchard,	2007).	Organisasi	terbentuk	dari	sejumlah	tim,	dan	tanpa	
disadari	para	anggota	sesungguhnya	selalu	bergerak	dari	 satu	tim	ke	tim	 lain.	
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Coba	perhtiungkan	berapa	banyak	waktu	yang	dihabiskan	di	dalam	setting	tim	
seperti	 task force, committee, temporary teams, cross-functional teams, dan	
management teams.	Presentase	waktu	yang	tersita	dalam	keterlibatan	tim-tim	
tersebut	 cukup	 besar,	 bahkan	 akan	 semakin	 bertambah	 besar	 jumlah	 waktu	
yang	diserap	tim	pada	di	jenjang	manajerial	(managerial ladder).	Para	manajer	
umumnya	menghabiskan	waku	kurang	lebih	30	sampai	dengan	99	persen	waktu	
mereka	 dalam	 rapat-rapat	 atau	 pertemuan	 di	 dalam	 tim.	 Blanchard	 (2007)	
menggariskan	 bahwa	 tanpa	 didukung	 oleh	 ketrampilan	 berkolaborasi	 dan	
teamwork	 yang	baik,	maka	 seorang	pemimpin	tidak	akan	berhasil	memimpin	
tim	atau	kelompoknya.	

Adanya	 kelompok	 kerja	 para	 guru,	 staf,	 orang	 tua	 dan	para	 siswa	 adalah	
menjadi	kunci	utama	keberhasilan	organisasi	sekolah.	Kelompok-kelompok		ini	
berinteraksi	baik	di	dalam	team	kerja	formal	maupun	informal,	dan	susunan	tim	
tersebut	 sering	 dibentuk	 untk	 sepanjang	 tahun	 sesuai	 dengan	 prioritas	 tugas	
dan	perubahan	waktu		(Reinhartz	&	Beach,	2004).	

Berbagai	contoh	kelompok-kelompok	yang	dibentuk	dapat	berwujud	satuan	
tugas,	 panitia,	 paguyuban,	 tim	 pelaksana	 dan	 sejenisnya,	 baik	 secara	 formal	
maupun	 informal	 dalam	 mendukung	 pelaksanaan	 program-program	 sekolah.	
Pelaksanaan	 penelitian	 tindakan,	 studi	 lapangan,	 observasi,	 pelaksanaan	
penerimaan	siswa	baru,	kunjungan	wisata,	dan	lain-lain	dapat	diorganisir	dalam	
bentuk	satuan-satuan	tugas	atau	tim.

Untuk	 membangun	 dan	 mempertahankan	 kelompok-kelompok	 kerja	 di	
sekolah,	para	kepala	sekolah	memiliki	peranan	untuk	terus	berupaya	meningkatkan	
kolaborasi	 dan	 kerjasama	 antar	 anggota	 kelompok	 dan	 pemimpin.	 Pada	 saat	
kelompok-kelompok	tersebut	bekerja,	kepala	sekolah	sebagai	organisator	perlu	
memahami	 bahwa	 masing-masing	 anggota	 diasumsikan	 menjalankan	 peran	
yang	berbeda,	mengikuti	aturan-aturan	dan	norma	yang	berlaku,	dan	memiliki	
tanggung	 jawab	 yang	 berbeda	 dalam	 rangka	 menyelesaikan	 tugas	 masing-
masing.	Konfigurasi	kelompok	secara	dinamis	dapat	dirubah	sesuai	kebutuhan	
dimana	 masing-masing	 anggota	 (bisa	 para	 guru)	 ditunjuk	 sebagai	 pemimpin	
kelompok.	Konflik	mungkin	akan	terjadi	karena	adanya	persaingan	antar	anggota	
kelompok	 disebabkan	 adanya	 perbedaan	 peranan	 dan	 pendapat.	 Pemimpin	
kelompok	 dalam	 hal	 ini	 harus	 menjadi	 rudder	 untuk	 melayani	 dan	 sekaligus	
mendorong	para	anggota	untuk	 terus	memfokuskan	perhatian	dan	komitmen	
mereka	terhadap	agenda	kerja	dan	tugas.	Oleh	sebab	itu	sebelum	pembentukan	
kelompok-kelompok	itu	sebaiknya	para	pemimpin	kelompok	perlu	menetapkan	
aturan-aturan	dasar	 kerja	bersama	para	anggota	agar	pelaksanaan	peran	dan	
tugas	masing-masing	anggota	dapat	berjalan	dengan	baik.	Hal	ini	sangat	perlu	
diperhatikan	karena	semua	itu	juga	menjadi	bagian	proses	sosial	 	 	 	kelompok,	
yang	meliputi	 cohesiveness, conformity, cooperation	 dan	 competition.	 Proses	
sosial	 ini	 akan	 menentukan	 perilaku	 kelompok	 mengkoordinasikan	 aktifitas	
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kelompok	dan	mendorong	adanya	tindakan	yang	dilakuakan	oleh	para	anggota	
kelompok	(Riggio,	2000).

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

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

Pengembangan	kelompok		dapat	dilakukan	melalui	5	(lima)	tahapan	yakni,	
forming, storming, norming, perfoming	 dan adjuorning. Pada	 	 tahap	 forming, 
para	 anggota	 kelompok	 harus	 mengenal	 satu	 sama	 lain	 dan	 menciptakan	
aturan-aturan	 dasar	 kelompok	 dalam	 rangka	 melaksakanan	 tugas	 organusasi	
maupun	mekanisme	hubungan-hubungan	antar	pribadi	sesuai	dengan	struktur	
organisasi	 yang	 telah	 digambarkan.	 Langkah	 ini	 akan	 lengkap	 apabila	 para	
anggota	sudah	sampai	kepada	suatu	keyakinan	bahwa	mereka	menjadi	bagian	
dari	kelompok.	Para	pemimpin	sekolah	perlu	memberikan	kesempatan	kepada	
segenap	komponen	kelompok	untuk	duduk	bersama	dan	bersedia	menjadikan	
dirinya	sebagai	bagian	dari	kelompok.	Pada	langkah	storming		ditandai	adanya	
ketegangan	 dan	 konflik	 di	 dalam	 kelompok	 karena	 para	 anggota	 masih	 sulit	
menerima	 pemimpin	 baru	 mereka.Melalui	 keterbukaan	 dan	 ketulusan	 yang	
ditunjukan	 oleh	 kepala	 sekolah	 sebagai	 pemimpin	 kelompok	 yang	 baru	 atau	
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yang	 dipercaya	 menjadi	 pemimpin	 kelompok,	 maka	 konflik	 tersebut	 dapat	
dikurangi.	Tahap	selanjutkan	adalah	pembentukan	norma	kelompok	(norming)	
untuk	 memungkinkan	 terjalinya	 hubungan	 yang	 erat	 dan	 penuh	 pengertian	
melalui	adanya	pengaturan/tata	cara	bekerja	dalam	menyelesaikan	tugas-tugas	
demi	tercapainya	tujuan	sekolah.	Tahap	performing	akan	terjadi	manakala	para	
anggota	kelompok	di	sekolah	sudah	mulai			melaksanakan	tugas	masing-masing	
sesuai	 dengan	 tujuan	 kurikulum	 (program	 sekolah).	 Para	 anggota	 berusaha	
bekerja	 memfokuskan	 langkah-langkah	 mereka	 sesuai	 dengan	 visi	 dan	 misi	
sekolah	agar	 tujuan	 tercapai	 secara	berhasil.	 Tahap	 terakhir,	adjourning,	 akan	
terjadi	manakala	kelompok	telah	menyelesaikan	tugas-tugasnya	dan	mencapai	
tujuan	yang	telah	ditetapkan	bersama.	

Sumber	 lain	 (Gersick	 dalam	 Beach	 and	 Reinhartz,	 2006)	 mengetengahkan	
sebuah	pandangan	yang	berbeda	tentang	pembentukan	dan	berfungsinya	kelompok	
yang	dikenal	dengan	istilah	puncuated requilibrium model (periksa	gambar	1.2).

Gambar	1.2.	Puncuated equlibrium model
Sumber:	Gersick	dalam	Beach	and	Reinhartz	(2006:	123)

Ketika	kelompok-kelompok	terbentuk,	fokus	perhatian	mereka	yang	pertama	
adalah	pada	tugas	atau	tujuan	yang	telah	ditetapkan.		Pada	tahap	ini	kelompok	
memasuki	tahapan	suasana	yang	disebut	inertia,	dan	hal	ini	harus	diatasi	agar	
para	anggota	mampu	bekerja	secara	penuh	untuk	mencapai	tujuan.	Selanjutnya	
kelompok	 akan	 melakukan	 semua	 usaha	 (all-out)	 manakala	 deadline	 waktu	
penyelesaian	 tugas	 sudah	dekat.	Gambar	 tersebut	mengisyaratkan	parameter	
waktu	penyelesaian	tugas	sebagai	faktor	sensitif	dan	pengaruh	deadline	waktu	
pada	kelompok.
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Strategi Peningkatan Efektivitas Kelompok

Sebagai	 pemimpin	 organisasi,	 kepala	 sekolah	 perlu	 menguasai	 strategi	
peningkatan	 efektivitas	 kelompok.	 Kohm	 (2002)	 memperkenalkan	 4	 (empat)	
strategi	 untuk	 meningkatkan	 interaksi	 dan	 diskusi	 di	 dalam	 kelompok.	
Strategi	 itu	meliputi	brainstorming, dot voting, round robin, dan six points of 
view.  Brainstorming	 	 melibatkanpara	 anggota	 kelompok	 dalam	 mengkaji	
sejumlah	 pendapat	 atau	 solusi	 sebanyak	 mungkin	 dikaitkan	 dengan	 suatu	
topik	permasalahan.	Tujuannya	adalah	untuk	mendapatkan	berbagai	masukan	
sebagai	bahan	pertimbangan,	bukan	menentukan	kualitas	suatu	pendapat.	Dot 
voting	merupakan	strategi	yang	dapat	digunakan	untuk	mengakses	pemikiran-
pemikiran	kelompok	secara	cepat,	untuk	menemukan	kesamaan	pendapat	dan	
prioritas	pemecahan	masalah	begitu	alternatif	solusi	disepakati.	Secara	 teknis	
hal	 ini	 dapat	 diupayakan	 dengan	meminta	masing-masing	 anggota	 kelompok	
memegang	 2-3	 potong	 stiker	 warna	 dan	 menempelkannya	 pada	 jenis-jenois	
alternatif	solusi	yang	merekan	anggap	paling	tepat.	Variasi	lain	dot voting	adalah	
dengan	memerintahkan	masing-masing	anggota	untuk	memberi	 tanda	merah	
pada	 jenis	 pendapat	 dan	 solusi	 yang	 yang	 tidak	 disepakati.	 Model	 ini	 akan	
menjadi	 alat	 yang	 efektif	 untuk	 memudahkan	 pimpinan	 kelompok	membuat	
peta	(mapping)	daerah	solusi	yang	disetujui	dan	tidak	disetujui.

Di	dalam	strategi	round	robin,	para	anggota	kelompok	diminta	memberikan	
jawaban	singkat	terhadap	sebuah	pertanyaan	terbuka,	seperti:	“dari	bahan-bahan	
yang	 telah	didiskusikan	 itu,	apakah	yang	dipandang	mampu	mengembangkan	
prestasi	belajar	siswa	di	dalam	kemampuan	menulis?”	atau	“Pesan	apakah	yang	
dperoleh	dari	 diskusi	 itu	 yang	Anda	anggap	dapat	di	 terapkan	di	 dalam	kelas	
untuk	masa	akan	datang?”	Begitu	anggota	kelompok	memberikan	responnya,	
sejumlah	 informasi	 yang	 muncul	 perlu	 digenerasikan	 ketika	 masing-masing	
guru	misalnya	saling	bertukar	pikiran.	Dalam	strategi	terakhir,	six point of view 
para	anggota	diminta	mendiskusikan	suatu	masalah	atau	issu	dari	enam	sudut	
pandang:	 siswa,	orang	 tua,	guru,	 standard	nasional,	pelaksana	ujian	nasional,	
dan	administrator	 atau	pemimpin.	 Proses	 kelompok	membantu	para	 anggota	
untuk	 memngkaji	 suatu	 issu	 dari	 berbagai	 sudut	 pandang,	 sehingga	 dapat	
dihasilkan	suatu	keputusan	solusi	yang	terbaik.

Proses Pengambilan Keputusan yang Efektif di dalam Organisasi Sekolah

Membuat	keputusan	adalah	merupakan	bagian	pekerjaan	organisasi	yang	
harus	dilakukan	oleh	seorang	kepala	sekolah	setiap	saat.	Pengambilan	keputusan	
dapat	diartikan	sebagai	proses	penetapan	suatu	pilihan	dari	sejumlah	alternatif.	
Terkadang	 perbedaan	 antar	 alternatif	 kurang	 begitu	 jelas,	 namun	 keputusan	
pilihan	harus	dibuat.	Paara	kepala	 sekolah	dan	guru	barangkali	 setiap	harinya	
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akan	banyak	melakukan	tindakan	pengambilan	keputusan.	Keputusan-keputusan	
yang	dibuat	oleh	kepala	sekolah	akan	berdampak	pada	semua	siswa,	guru-guru,	
dan	 staf	 sekolah.	 Dampak	 tersebut	 akan	 dialami	 terutama	 dalam	 bidang	 apa	
yang	harus	 diajarkan	 kepada	para	 siswa.	 Bagaimana	 cara	 guru	mengajar,	 dan	
mengelola	kelas.	Budaya	sekolah	dan	efektivitas	kelompok	dapat	ditingkatkan	
melalui	kualitas	proses	pengambilan	keputusan,	sebagaimana	dinyatakan	oleh	
Snowden	dan	Gorton	(2002),	bahwa	kemampuan	pengambilan	keputusan	yang	
efektif	sangat	penting	bagi	keberhasilan	seorang	administrator	sekolah.

Pengambilan	 keputusan	 adalah	 merupakan	 fungsi	 utama	 para	 kepala	
sekolah,	dan	mereka	memerlukan	kemampuan	melaksanakan	fungsi	ini	apabila	
menginginkan	 keberhasilan	 bagi	 para	 siswa	 dan	 dewan	 guru.	 Botvin	 (2000) 
menterjemahkan	 pengambilan	 keputusan	 sebagai	 “tindakan	 menentukan	
pendapat”.	Di	dalam	membuat	keputusan	seorang	pemimpin	harus	(1)	mencari	
informasi,	 (2)	mengantisipasi	 konsekuensi,	 (3)	 bertindak	penuh	 integritas	dan	
menggunkan	etika,	dan	(4)	memperkecil	kemungkinan	munculnya	aspek-aspek	
negatif.	 Green	mengatakan	 bahwa	membuat	 keputusan	 yang	 baik	 adalah	 “…	
contingent	dengan	haikat	situasi	dan	proses	yang	dilakukan	oleh	sang	pimpinan”.	
Pengambilan	 keputusan	 dengan	 demikian,	 merupakan	 proses	 menentukan	
suatu	 pilihan	 yang	 didasarkan	 pada	 informasi	 yang	 tersedia,	 alternatif	 yang	
diajukan,	nilai-nilai	yang	dianut,	dan	hasil	yang	diharapkan.	Kualitas	pengambilan	
keputusan	dipengaruhi	oleh	sejumlah	pilihan	solusi	yang	tersedia,	proses	yang	
dilalui,	dan	hakikat	keputusan	itu	sendiri.	Model	umum	pengambilan	keputusan	
sebagai	suatu	proses	adalah	apendekatan	analisis	masalah,	yakni:
•	 Mengidentifikasi	masalah
•	 Menentukan	hasil	yang	diinginkan
•	 Menjajaki	kemungkinan	alternatif
•	 Menganalisis	dan	menilai	alternatif
•	 Membuat	dan	menerapkan	pilihan	alternatif
•	 Menindaklanjuti	sesuai	hasil	yang	diharapkan

Langkah-langkah	 di	 atas	 merupakan	 prosedur	 penting	 yang	 perlu	
diperhatikan	oleh	seorang	kepala	sekolah	dalam	proses	pengambilan	keputusan,	
namun	tidak	harus	secara	saklek	diterapkan	untuk	semua	situasi.

Bagaimana	 sesungguhnya	 gaya	 seorang	 kepala	 sekolah	 dalam	 proses	
pengambilan	 keputusan,	 dapat	 digambarkan	menjadi	 4	 (empat)	model,	 yakni:	
directive style, bahwa	 kepala	 sekolah	 sebagai	 pemimpin	 organisasi	 lebih	
suka	 membuat	 keputusan-keputusan	 sederhana,	 solusi-solusi	 yang	 jelas	 dan	
cenderung	 dibuat	 secara	 cepat	 dengan	 mengikuti	 protokol	 dan	 aturan	 yang	
ada	 dan	 hanya	 didasarkan	 pada	 sedikit	 informasi	 maupuin	 alternatif.	 Dengan	
Analytical style, pemimpin	organisasi	biasanya	mengambil	keputusan	secara	hati-
hati	 dengan	mempertimbangkan	 berbagai	 alternatif	 pemecahan	masalah	 dan	
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berusaha	menggunakan	sebanyak	mungkin	data	atau	informasi	guna	menemukan	
alternatif	 solusi	 terbaik.	 Para	 pemimpin	 yang	 menerapkan	 model	 conceptual 
style	melakukan	proses	pengambilan	keputusan	berorientasi	pada	kepentingan	
sosial	 dan	 oleh	 karenanya	 pendekatan	 mereka	 dipandang	 lebih	 artistik	 dan	
humanistik	dalam	upaya	menemukan	alternatif	pemecahan	secara	lebih	luas	dan	
kreatif.	Adapun	pada	gaya	keempat,	behavioural style,	sang	pimpinan	berupaya	
mengambil	keputusan	denganmemperhatikan	sisi	manusia	dan	organisasi	serta	
dalam	konteks	membantu	para	anggota	memecahkan	masalah.	Mereka	biasanya	
sangat	 terbuka	 terhadap	 berbagai	 kritik	 dan	 saran	 pemecahan	 masalah,	 dan	
berusaha	mengambil	keputusan	atas	dasar	persetujuan	bersama.

Kepala	sekolah	akan	dihadapkan	pada	situasi,	di	mana	dia	harus	mengambil	
keputusan	 setiap	 saat.	 Jenis	 keputusan	 yang	 diambil.	 Beberapa	 keputusan	
mungkin	 sifatnya	 rutin,	 sementara	 lainnya	 sangat	 membutuhkan	 tindakan	
pemikiran	dan	kajian	yang	lebih	teliti.	Hanya	beberapa	yang	perlu	diambil	secara	
cepat	 karena	 dalam	 situasi	 yang	 darurat.	 Oleh	 karena	 itu,	 pada	 kebanyakan	
situasi,	sesungguhnya	memberikan	kesempatan		lebih	luas	kepada	para	pemimpin	
organisasi	 untuk	 melibatkan	 segenap	 anggota	 dalam	 	 proses	 pengumpulan	
data	 dan	 pengambilan	 keputusan.	 Green	 (2001)	menyarankan	 perlunya	 kepala	
sekolah	mempertimbangkan	aspek	budaya,	etika	profesional,	dan	mengikutkan	
para	 stakeholder dalam	 memnghasilkan	 suatu	 keputusan	 sekolah	 yang	 efektif	
dan	menyeluruh.	Proses	yang	dilakukan	dapat	melalui:	 (1)	merumuskan	 tujuan	
umum	bersama,	(2)	menemntukan	sejumlah	tindakan	yang	akan	diambil,	dan	(3)	
menciptakan	perilaku	kelompok	yang	sesuai	dengan	kepentingan	atau	misi	organisasi	
sekolah.	Kepala	sekolah	kemungkinan	akan	memilih	model	proses	pengambilan	
keputusan	 yang	 sederhana,	 cepat,	 autokratik dengan	 mengesampingkan	
partisipasi	luas	para	anggota	dalam	memberikan	pertimbangan	alternatif.	Namun	
proses	tersebut	tidak	akan	efektif,	karena	kurang	mampu	menghasilkan	solusi	yang	
efektif	dan	hanya	akan	menimbulkan	kekecewaan	para	anggota.	Sebaliknya,	model	
democratic, sang	pemimpin	berusaha	melibatkan	 semua	komponen	organisasi,	
stakeholder dalam	mempertimbangkan	berbagai	alternatif	solusi,	informasi,	dan	
mengambil	keputusan	bersama	secara	musyawarah.	Meskipun	ini	membutuhkan	
waktu	lama	dan	kopmpleks,	namun	keputusan-keputusan	yang	dihasilkan	diyakini	
mampu	meningkatkan	efektivitas	organisasi	dan	diterima	oleh	semua	pihak	atau	
kekuatan	 organisasi	 yang	 ada.	 Dalam	 situasi	 normal,	 seyogyanya	 para	 kepala	
sekolah	perlu	memilih	model	demokratis	dalam	proses	pengambilan	keputusan	di	
sekolah	yang	mereka	pimpin.

Model Pengambilan Keputusan Kelompok

Suatu	model	pengambilan	keputusan		menyajikan	suatu	proses	yang	dapat	
dijkadikan	pimpinan	sebagai	pedoman	dalam	kegiatan	pengambilan	keputusan.	
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Terdapat	sejumlah	rambu-rambu	atau	pertanyaan	yahng	harus	dijawab	oleh	para	
pengambil	 keputusan,	 yang	 dapat	membantu	menentukan	 tingkat	 efektivitas	
proses	 yang	diterapkan.	 Pertanyaan-pertanyaan	 tersebut	meliputi:	 (1)	 apakah	
proses	yang	dilakukan	sudah	memmenuhi	kriteria	yang	ditentukan?	(2)	apakah	
proses	pengambilan	keputusan	sudah	mempertimbangkan	berbagai	alternatif?	
dan	(3)	apakah	sudah	didasarkan	pada	informasi	yang	akurat?		

Ketiga	pertanyaan	di	atas	dapat	dipandang	sebagai	starting point pimpinan	
organisasi	 sekolah	 dalam	 mengidentifikasi,	 mendiagnosis,	 dann	 membuat	
keputusan-keputusan	 kelompok	 dan	 individual.	 Model-model	 itu	 dapat	
membantu	pimpinan	untuk	menghindari	adanya	penolakan	atau	disagreement 
pada	 saat	 keputusan-keputusan	 telah	 dibuat.	 Suatu	model	 yang	 duiterapkan	
juga	dapat	membantu	seorang	kepala	sekolah	melibatkan	secara	efektif	segenap	
anggota	 organisasi	 yang	 dipimpinnya	 di	 dalam	 forum-forum	 pengambilan	
keputusan,	 dan	 berguna	 bagi	 penyusunan	 program	 rencana	 atau	 program	
peningkatan	kualitas	pembelajaran	siswa.

Model	pengambilan	keputusan	yang	pernah	dikembnangkan	oleh	Vrodiom	
dan	Yetton,	1973	dan	Vroom	dan	Jago,	1988	dalam	Reinhartz	and	Beach	(2004)	
dibangun	atas	landasan	teori	bahwa	para	pemimpin	membuat	keputusan	secara	
mandiri	 atau	 berkonsultasi	 dan	 melibatkan	 para	 anggota	 kelompok	 seperti	
halnya	 komite	 sekolah.	 Walaupun	 demikian,	 pada	 akhirnya	 seorang	 kepala	
sekolah	akan	mengambil	 keputusan	berdasarkan	pertimbangan-pertimbangan	
yang	 diberikan	 oleh	 segenap	 komponen	 organisasi	 dan	 data	 yang	 tersedia.
Morgan	dan	Bowers	dalam	Reinhartz	and	Beach	(2004)	telah	mengidentifikasi	
ada	4	(empat)	komponen	model	pengambilan	keputusan,	yakni:	(1)	assessment, 
(2)	 metacognition,	 (3) shared mental model,	 dan(4)	 resource management. 
Komponen	pertama,	assessment	melibatkan	aktivitas	 identifikasi	masalah	dan	
pengumpulan	 data.	 Komponen	 kedua, metacognition memberikan	 peluang	
kepada	 para	 pengambil	 keputusan	 untuk	 memperbaiki	 atau	 memperdalam	
masalah	 yang	 telah	 dirumuskan.	 Komponen	 ketiga,	 shared mental model 
merupakan	 penciptaan	 pemahaman	 bersama	 akan	 suatu	 masalah	 yang	
dihadapi.	Yang	terakhir,	resource management	di	mana	para	anggota	membuat	
keputusant	 dengan	 menggunakan	 segenap,	 pengalaman,	 ketrampilan,	 dan	
pengetahuan	yang	dimiliki	untuk	memecahkan	masalah	yang	dihadapi	bersama	
di	dalam	organisasi.

Di	 samping	 model-model	 pengambilan	 keputusan	 tersebut,	 para	 kepala	
sekolah	 boleh	 menggunakan	 	 sartu	 dari	 tiga	 pendekatan,	 yaitu	 cognitive, 
affective, dan	 evaluative dalam	 membuat	 keputusan-keputusan.	 Apabila	
menggunakan	 pendekatan	 cognitive,	 maka	 kepala	 sekolah	 dan	 kelompok	
memanfaatkan	data	yang	akurat	misalnya	dalam	menentukan	posisi	ketenagaan	
di	sekolah,	seperti	siapa	yang	dapat	diusulkan	sebagai	calon	Wakil	Kepala	Sekolah	
Urusan	 Kurikulum.	 Data	 itu	 mungkin	 meliputi	 pengalaman	 calon,	 kesehatan,	
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kompetensi,	 dan	 lain-lain.	 Kemudian	 data	 tersebut	 dianalisis	 secara	 objektif	
sebagai	bahan	pengambilan	keputusan	final	 tentang	calon	yangh	akan	dipilih.	
Di	 samping	 menggunakan	 	 data,	 kepala	 sekolah	 juga	 dapat	 memanfaatkan	
aspek	emosional	calon	yang	akan	dinilai,	hal	ini	berarti	kepala	sekolah	sebagai	
pengambil	 keputusan	 menggunakan	 pendekatan	 affective.	 Adapun	 yang	
ketiga,	 evaluative,	 pada	 pendekatan	 ini	 para	 pengambil	 keputusan	 biasanya	
sepenuhnya	bergantug	pada	kriteria	yang	sudajh	ada	dalam	menentukan	pilihan	
alternatif	atau	keputusan	yang	diambil.	Kriteria	yang	digunakan	bisa	bersumber	
dari	pedoman	yang	sudah	baku	di	sekolah	atau	ditenmtuklan	oleh	departemen,	
bahkan	mungkin	dapat	pula	ditetapkan	bersama	oleh	para	anggota	dalam	rangka	
mengambil	keputusan	sesuai	dengan	permasalahan	yang	dihadapi.	

Perilaku Komunikasi di dalam Organisasi Sekolah

Fungsi	 komunikasi	 sangat	 penting	 bagi	 seorang	 kepala	 sekolah	 dalam	
memimpin	sekolah	sebagai	organisasi.	Komunikasi	melibatkan	asktivitas	interaksi	
antar	 person	 dan	 kelompok	 yang	 ada	 baik	 melalui	 media	 verbal,	 elektronik,	
isyarat,	 maupun	 tertulis.	 Tanpa	 pelaksanaan	 komunikasi	 yang	 efektif,	 maka	
segenap	aktivitas	 komponen	oprganisasi	 sekolah	tidak	dapat	berjalan	dengan	
baik.

Komunikasi	 yang	 baik	 membutuhkan	 pengembangan	 ketrampilan	 kepala	
sekolah	melaksanakan	fungsinya	secara	efektif	sebagai	komunikator,	antara	lain:
1.	 self disclosure	-	kemampuan	kepala	sekolah	kepada	para	guru	dan	stafnya	

tentang	apa	yang	ia	rasakan,	pikirkan,	inginkan;
2.	 assertiveness	-	kemampuan	mendukung	dan	berdiri	atas	pikiran,	pendapat-

pendapat,	 pandangan,	 dan	 kepercayaan	 yang	 ia	 anuit	 sementara	 juga	
menunjukkan	resfek	kepada	yang	dimiliki	oleh	para	anggota	lain.

3.	 Dynamic listening	 -		kemampuan	mendengarkan	orang	lain
4.	 Critism	 -	 kemampuan	 membangun	 sistem	 balikan	 secara	 konstruktif	

berdasarkan	pendapat	dan	saran-saran	yang	disampaikan	orang	lain.
5.	 Team communication	 -	 kemampuan	 berkomunikasi	 di	 dalam	 situasi	

kelompok.

Disamping	itu,	Hiller,	1998	dalam	Owen	(2006)	menyarankan	ketrampilan-
ketrampilan	 tambahan	 yang	 perlu	 dikuasai	 oleh	 seorang	 (kepala	 sekolah)	
pemimpin:
1.	 Using body language	-	kemampuan	memomnitor	gerakan	fisik	nindividu.
2.	 Recognizing prejudice and cultural implications	 –	 sebagai	 kemampuan	

dalam	 mengatasi	 masalah	 dengan	 berpedoman	 pada	 aspek	 pandangan-
pandangan	dan	budaya	yang	sensitif.

3.	
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4.	 Asking questions	-	kemampuan	mengajukan	pertanyaan-pertanyaan	(secara	
terbuka,	tertutup,	fact-finding, follow-up,	atau	feed-back)	untuk	mencapai	
tujuan	yang	diinginkan.

5.	 Taking notes	–	kemampuan	secara	cepat	menyimak	pernyataan-pernyataan	
tertulis	dan	lisan.

6.	 Giving feed-back	 -	 kemampuan	 melakukan	 konfirmasi	 dan	 memberikan	
balikan	secara	akurat.

7.	 Using information	–	kemampuan	menggunakan	media	teknologi	informatika	
seperti	mesin	faks,	komputer,	telepon,	dan	alat	elektronik	lainnya.	

Kesimpulan

Dapat	 disimpulkan	 bahwa	 untuk	 meningkatkan	 kinerja	 seluruh	 anggota	
dalam	 organisasi	 sekolah,	 diperlukan	 kompetensi	 kepala	 sekolah	 sebagai	
organisator.	Sebagai	pemimpin,	ia	harus	mempunyai	wawasan	tentang	philosofi,	
tujuan-tujuan	 	pendidikan,	dan	cara	pencapaiannnya,	serta	segenap	kebijakan	
sistem	 penyelenggaraan	 pendidikan.	 Secara	 operasional,	 dipersyaratkan	
menguasai	 berbagai	 komponen	 organisatoris	 terkait	 	 dengan	 bagaimana	
membangun	 tim	 kerja	 yang	 efektif	 di	 tengah-tengah	 perubahan	 lingkungan	
dan	 kemajuan	 teknologi,	 khususnya	 bidang	 informatika.	 Untuk	 itu,	 kepala	
sekolah	 perlu	 menguasai	 kemampuan	 strategis	 memimpin	 tim	 yang	 efektif	
agar	 dapat	meningkatkan	 kemampuan	 daya	 saing	 sumber	 daya	manusia	 dan	
sekolah	sebagai	organisasi	di	 lingkungan	global.	Hal	 ini	dapat	dilakukan	antara	
lain	 melalui	 suatu	 proses	 leading,	 mempengaruhi	 dalam	 rangka	 mendorong	
tumbuhnya	semangat	kerja	yang	tinggi	para	anggota	organisasi.	 Secara	 teknis	
kemampuan	mempengaruhi	tersebut	sangat	perlu	didukung	oleh	kertrampilan	
berkomunisasi	 efektif	 	 bdaik	 dengan	para	 anggota	 internal	 organisasi	 sekolah	
maupun	para	stakeholder	lembaga	pendidikan	yang	lebih	luas.	

Daftar pertanyaan bahan diskusi topik pengorganisasian

1.	 Sebagai	 seorang	 pemimpin,	 mengapa	 seorang	 kepala	 sekolah	 perlu	
menguasai	kompetensi	dalam	pengorganisasian?

2.	 Organisasi	dapat	dipandang	sebagai	suatu	sistem.	Bagaimanakah	penerapan	
pandangan	 tertsebut	 dalam	 sebuah	 struktur	 organisasi	 sekolah	 yang	
Saudara	pimpin.

3.	 Gambarkanlah	 sebuah	 struktur	 organisasi	 untuk	 sekolah	 yang	 Saudara	
pimpin,	 dan	 hitunglah	 kemungkinan	 jumlah	 hubungan	 antar	 staf	 dan	
hirarkhi	organisasi.
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Pengantar 

Secara	operasional	di	dalam	struktur	organisasi	sekolah,	Kepala	Tata	Usaha	
di	lembaga	pendidikan	memiliki	peran	strategis	di	dalam	membantu	kelancaran	
pelayanan	penyelenggaraan	pendidikan	(Bush	&	Middlewood,	2005;	“Peraturan	
Menteri	Pendidikan	Nasional	Nomor	19	Tahun	2007	tentang	Standar	Pengeolaan	
Pendididikan	oleh	Satuan	Pendidikan	Dasar	dan	Menengah,”).	Penyelenggaraan	
kegiatan	 tata	 usaha	 banyak	 berkaitan	 dengan	 aspek	 ketatalaksanaan	
organisasi,	 dan	 berpengaruh	 langsung	 pada	 tingkat	 efisiensi	 dan	 efektivitas	
manajemen	 pendidikan.	 Dengan	 demikian	 diharapkan	 bisa	 menjamin	 sistem	
persekolahan	 berjalan	 dengan	 baik,	 dan	 mencapai	 tujuan	 yang	 diinginkan.	
Untuk	mengoptimalkan	kontribusi	 layanan	yang	diberikan,	maka	posisi	Kepala	
Tata	Usaha	dan	para	anggotanya	perlu	memiliki	pembagian	peranan,	tugas,	dan	
tanggung	jawab	manajerial	yang	jelas.

Di	beberapa	literatur	unit	ketatausahaan	dipandang	memiliki	fungsi	layanan	
pendukung	 bagi	 proses	manajemen	 sekolah.	 Unit	 ini	 biasanya	 dipimpin	 oleh	
seorang	 Kepala	 Tata	 Usaha	 atau	 Kepala	 Urusan.Jenis	 jabatan	 ini	 dikenal	 luas	
sebagai	 support staff	 (Bush&Midllewood,	 2005:32)	 karena	 peranannya	 dalam	
memberikan	 layanan	 pendukung	 administratif	 bagi	 pelaksanaan	 manajemen	
ketatalaksanaan	dan	aktivitas	pembelajaran	di	sekolah.	Sekolah	sebagai	organisasi	
diselenggarakan	secara	sistematis	dengan	menerapkan	tahap-tahap	manajemen	
meliputi	 perencanaan,	 pengorganisasian,	 ketenagaan/pengembangan	 staf,	
koordinasi,	dan	pengawasan.	Fungsi-fungsi	ini	diterapkan	secara	operasional	ke	
dalam	pelaksanaan	berbagai	bidang	administrasi	misalnya	 layanan	kesiswaan,	
akademik/kurikulum,	ketenagaan	atau	personalia,	sarana	prasarana,	keuangan/
pembiayaan,	dan	peran	serta	masyarakat	(humas).	Meskipun	demikian,	untuk	
kepentingan	 diskusi	 kajian	 fungsi	 pengorganisasian	 oleh	 kepala	 sekolah,	
paparan	 berikut	 hanya	 dibatasi	 pada	 aspek	 pelaksanaan	 fungsi	 perencanaan,	
pengorganisasian	 dan	 pengembangan	 staf	 oleh	 Kepala	 Tata	 Usaha	 di	 bawah	

2
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KEPALA SEKOLAH DALAM 

PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN STAF
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arahan	dan	bimbingan	Kepala	Sekolah,	dengan	tujuan	agar	diperoleh	pemahaman	
yang	 kongkret	 tentang	 konsep	 ketiga	 fungsi	 manajemen	 tersebut,	 menyusun	
dan	 mengorganisasikan	 program	 kegiatan	 sekolah	 dan	 pengembangan	 staf	
oleh	 seorang	 kepala	 sekolah.	 Untuk	 itu,	 materi	 dipresentasikan	 dengan	
sistematika:	penyusunan	program	kerja,	pengorganisasian,	analisis	jabatan,	dan	
pengembangan	staf.	Topik-topik	ini	selanjutnya	dikembangkan	secara	pragmatis	
berdasarkan	aktivitas-aktivitas	rutin	ketatalaksanaan	di	sekolah.

Penyusunan program kerja sekolah 

Kementerian	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan	 (2014)	 menggariskan	 bahwa	
untuk	 mendukung	 peningkatan	 manajemen	 sekolah,	 sekolah	 perlu	 memiliki	
instrumen	 operasional	 berupa	 Rencana	 Kerja	 Sekolah	 (RKS)	 dan	 Rencana	
Kegiatan	dan	Anggaran	 Sekolah	 (RKAS).Kepala	 Tata	Usaha	memiliki	 tugas	dan	
tanggung	 jawab	membantu	 Kepala	 Sekolah	 dalam	menyusun	 kedua	 program	
tersebut	untuk	jangka	menengah	(4	tahun),	maupun	jangka	pendek	(1	tahun).

Terdapat	dua	komponen	utama	sebagai	penentu	keberhasilan	penyusunan	
program	 kerja,	 yaitu	 (1)	 proses	 pengalokasian	 anggaran	 (budgeting)	 dan	 (2)	
pengembangan	 jadwal	 kerja	 (scheduling).	 Budgeting merupakan	 aktivitas	
manajerial	 penting	 sebab	menentukan	 perilaku	 positif	 pengelolaan	 anggaran	
dalam	 merealisikan	 visi	 dan	 misi	 organisasi	 yang	 akan	 datang	 (Robbins	 et	
al.,	 2006).	 Aktivitas	 budgeting	 dapat	 menghasilkan	 tingkat	 pendayagunaan	
anggaran	 yang	 efektif	 apabila	 dilakukan	 dengan	 memperhatikan	 prinsip-
prinsip	fleksibilitas,	tujuan	yang	ingin	dicapai,	koordinasi	yang	baik,	pencapaian	
target	atas	dasar	kepiawaian	pengelolaan	budget,	memperlakukannya	sebagai	
alat	 mencapai	 tujuan,	 dan	 pemanfaatan	 software pengembangan	 budgeting 
(Robbins	et	al.,	2006).

Scheduling	adalah	proses	penjabaran	aktivitas	anggota	dan	tim	organisasi,	
dilengkapi	 dengan	 alokasi	 waktu.	 Pengembangan	 jadwal	 antara	 lainbisa	
menggunakan	teknik	Gantt chart dan PERT network.Gantt chart secara	sederhana	
menggambarkan	 alur	 waktu	 yang	 ditunjukkan	 oleh	 garis-garis	 horisontal	 dan	
kegiatan-kegiatan	oleh	garis-garis	vertikal.Pada	kolom-kolom	berbentuk	palang	
segi	empat	memanjang	dapat	dilihat	output	yang	direncanakan	dan	yang	berhasil	
dicapai	 sesuai	waktu	yang	dijadwalkan.	Teknik	 ini	 juga	dapat	memperlihatkan	
kapan	 seharusnya	 tugas-tugas	 diselesaikan,	 sekaligus	 membandingkannya	
dengan	kemajuan	yang	telah	diperoleh.	Dengan	menggunakan	Gantt chart,	para	
manajer	dapat	dengan	mudah	melihat	secara	detiil	kegiatan-kegiatan	apa	saja	
yang	 telah	 selesai,	dan	menilai	 apakah	penyelesaian	 tugas-tugas	 itu	 sebelum,	
sesudah,	atau	sesuai	jadwal.	

PERT (the Program Evaluation and Review Technique)	adalah	jenis	diagram	
alur	 menggambarkan	 urutan	 kegiatan	 untuk	 menyelesaikan	 suatu	 proyek,	
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dilengkapi	dengan	alokasi	waktu	dan	biaya.	Dengan	teknik	ini	seorang	manajer	
dapat	memonitor	kemajuan	proyek,	mengidentifikasi	jenis	kegiatan	mana	yang	
mengalami	kelebihan	dan	kekurangan	waktu,	 serta	mengalihkan	sumber	daya	
berupa	waktu	 dan	 anggaran	 ke	 paket	 kegiatan	 lainnya	 untuk	menjamin	 agar	
proyek	tetap	terlaksana	sesuai	jadwal.	Pada	contoh	Gambar	2.1.	terdapat	tanda	
panah	 yang	 menggambarkan	 rangkaian	 aktivitas,	 menghubungkan	 eventsatu	
ke	event	 lainnya	 (ditunjukkan	oleh	 lingkaran-lingkaran	 kecil	 dan	diberi	 nomor	
atau	 kode	 secara	 berurutan).	 Gambar	 berbentuk	 lingkaran	 tersebut	 sekaligus	
menunjukkan	batas-batas	ujung	bahwa	suatu	kegiatan	telah	selesai.

Gambar 2.1.	Diagram	PERT

Langkah-langkah	scheduling	dengan	teknik	PERT meliputi:
1.	 Mengidentifikasi	 setiap	 aktivitas	 penting	 yang	 harus	 diselesaikan	 sesuai	

target	waktu	proyek.
2.	 Menentukan	 urutan	 event, mana	 yang	 didahulukan,	 dan	 secara	 paralel	

dapat	diselesaikan.
3.	 Gambarkan	alur	kegiatan	dalam	bentuk	diagram	dari	awal	sampai	ke	akhir	

(finish).	Tentukan	hubungan	antar	event	secara	kronologis.
4.	 Hitung	waktu	perkiraan	(te)	untuk	suatu	kegiatan.	Caranya	adalah	dengan	

menambahkan	 nilai-nilai	 waktu	 optimis	 atau	 waktu	 tercepat	 (to),	 waktu	
paling	 memungkinkan	 setelah	 diberi	 bobot	 4	 (4tm),	 dan	 waktu	 terlama	
atau	pasimis	(tp).	Jumlah	total	kemudian	dibagi	dengan	nilai	6	sebagaimana	
tergambar	 dalam	 rumus	 di	 bawah	 ini.	 Nilai	 te yang	 diperoleh	 kemudian	
dicantumkan	pada	masing-masing	tanda	panah	penghubung	setiap	event. 
Secara sederhana komputasi waktu tersebut menggunakan rumus berikut.
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Tujuan penyusunan RKS dan RKAS

1.	 Mendukung	 tercapainya	 target	 manajemen	 perubahan,	 khsusnya	 tujuan	
yang	telah	ditetapkan.

2.	 Menjadi	 pedoman	 segenap	tindakan	pimpinan	dan	 anggota	 sebagaimana	
tergambar	dalam	struktur	organisasi	sekolah.

3.	 Menyatupadukan	berbagai	aktivitas	yang	telah	direncanakan	dan	laksanakan	
oleh	segenap	unit	dan	pelaksana	di	dalam	organisasi	sekolah	maupun	pihak	
departemen	atau	dinas	pendidikan	di	Kota	dan	Kabupaten.

4.	 Mencegah	 terjadinya	 kesenjangan	 antara	 apa	 yang	 telah	 direncakan,	
anggaran,	pelaksanaan	kegiatan,	dan	program	pengawasan	dan	pembinaan	
atau	supervisi	pendidikan.

5.	 Mengoptimalkan	partisipasi	warga	sekolah	dan	masyarakat.
6.	 Menjamin	 tercapainya	 efisiensi	 dan	 efektivitas	 penggunaan	 anggaran	

pendidikan.

Proses penyusunan dan pelaksanaan program kerja sekolah dan anggaran

Secara	sederhana	proses	penyusunan	rencana	kerja	dan	rencana	kegiatan	
dan	 anggaran	 sekolahdapat	 diikhtisarkan	 dalam	 sebuah	 diagram	 (periksa	
Gambar	2.2)

Gambar 2.2.	Proses	penyusunan	rencana	kerja	sekolah
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Kegiatan	 perencanaan	 program	 kerja	 diawali	 dengan	 tahap	 analisis	
lingkungan	 strategis.	 Hal	 ini	 dimaksudkan	 untuk	 menganalisa	 kondisi	 saat	
ini	 dan	 yang	 akandatang,	 dengan	 mempertimbangkan	 faktor	 internal	 dan	
eksternal.	Teknik	sederhana	yang	dapat	menuntun	proses	kajian	strategis	adalah	
menggunakan	 teknik	 analsis	 SWOT	 Berdasarkan	 rencana	 kegiatan	 tersebut,	
selanjutnya	 sekolah	 menyusun	 rencara	 kegiatan	 yang	 lebih	 operasional,	
dituangkan	 ke	dalam	Rencana	Anggaran	dan	Belanja	 Sekolah	 (RAPBS).	 Proses	
penyususunannya	dilakukan	dengan	menentukan	rincian	alokasi	anggaran	sesuai	
sumber	yang	diterima	meliputi	dana	rutin	dari	daerah	(provinsi	dan	kabupaten/
kota),	pusat,	komite	sekolah,	maupun	sumber	dana	lainnya.	

Prinsip-prinsip	 yang	 perlu	 diperhatikan	 dalam	 proses	 pembuatan	 RAPBS	
meliputi	efisiensi	penggunaan	anggaran,	otonomi/kemandirian	sesuai	ciri	MBS,	
transparansi,	 akuntabilitas,	 fleksibilitas,	 partisipatif/kerjasama,	 sustainibilitas,	
keseimbangan	distribusijenis	kegiatan	dan	jumlah	anggaran	yang	dialokasikan,	
proporsional,	 kegiatan	 	 harus	 dirumuskan	 secara	 operasional,	 terukur,	
terperinci	agar	memudahkan	penentuan	besarnya	dana	yang	diperlukan,	serta	
memperhatikan	ketentuan	teknis	lain	yang	ditetapkan	oleh	penyandang	dana.	

Di	 samping	 itu	 perlu	 dipertimbangkan	 adanya	 kemungkinan	 program	
tertentu	dibiayai	dengan	subsidi	silang	dari	berbagai	pos	penyandang	dana.	Untuk	
proyek	 yang	memerlukan	bantuan	dari	 pusat	 harus	 dialokasikan	 sumberdana	
dari	pusat,	namun	dimungkinkan	didukung	oleh	sumber	internal	sekolah,	komite	
sekolah,	dan	pemerintah	daerah.

Pemanfaatan tim penyusun dan pengembang rencana kerja dan anggaran 
sekolah

Penyusunan	 rencana	 kerja	 harus	 melibatkan	 berbagai	 pihak,	 agar	
pelaksanaan	 program	 dan	 anggaran	 mendapatkan	 dukungan	 dari	 semua	
yang	berkepentingan.	Untuk	 itu,	sekolah	perlu	membentuk	tim	penyusun	dan	
pengembang	 rencana	 anggaran	 sekolah,	 yang	 terdiri	 sekurang-kurangnya	 ada	
ketua	tim	dan	anggota,	meliputi	(1)	kepala	sekolah/wakil	kepala	sekolah	sebagai	
ketua	tim	merangkap	anggota,	(2)	dewan	guru	sebagai	anggota,	(3)	wakil	kelas	
sebagai	anggota,	dan	(4)	komite	sekolah	sebagai	anggota.

Tim	bertanggung	jawab:	
•	 Menyusun	atau	membuat	RKS/RKAS	dan	RAPBS.
•	 Melaksakan	 kegiatan	 sesuai	 dengan	 program-program	 	 yangtercantum	

dalam	RKS.
•	 Mengevaluasi	pelaksanaan	kegiatan	dan	anggaran	sekolah.
•	 Menyusun	RKSdan	RKAS	tahun-tahun	berikutnya.	
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Analisis jabatan

Untuk	 mendukung	 proses	 pengembanganm	 staf,	 khsususnya	 staf	 tata	
usaha,	 maka	 sekolah	 sebagai	 organisasi	 perlu	 melaksanakan	 analisis	 jabatan	
(job analysis).	Analisis	jabatan	merupakan	teknik	perincian	dan	pencatatan	jenis	
jabatan	sesuai	dengan	posisi	tertentu,	misalnya	yang	tergambar	dalam	sebuah	
struktur	organisasi	sekolah.

Komponen utama analisis jabatan
Ada	tiga	komponen	utama	yang	diuraikan	dalam	sebuah	statatemen	hasil	

analisis	jabatan,	yakni:	(1)	uraian	atau	diskripsi	tujuan-tujuan	suatu	jabatan	atau	
pekerjaan	(purposes of a job),	(2)	tugas-tugas	atau	kegiatan	(duties or activities),	
dan	(3)	kondisi	atau	persyaratan	pelaksanaan	pekerjaan	(conditions under which 
the job is performed).	Berdasarkan	uraian	jabatan	ini,	maka	spesifikasi	jabatan	
(job specifications)	 biasanya	 dibuat.	 Aspek	 ini	 memuat	 informasi	 lengkap	
tentang	 ketrampilan,	 pengetahuan,	 dan	 kemampuan	 yang	 harus	 dimiliki	 oleh	
para	 pemangku	 jabatan	 tertentu	 dalam	melaksanakan	 pekerjaan.	 Di	 samping	
itu,	 di	 dalam	 spek	 jabatan	 sering	 dimuat	 penjelasan	 tentang	 standar	 kinerja,	
karakteristik	pekerjaan	dan	personil,	minat,	dan	pereferensi	individu.

Maksud analisis jabatan
Informasi	hasil	analsis	jabatan	sangat	bermanfaat	bagi	organisasi,	khususnya	

para	 pimpinan	 dalam	 pengambilan	 keputusan	 kepegawaian	 baik	 yang	 terkait	
dengan	 tahap	 rekrutmen,	 seleksi,	 promosi,	 konpensasi	 atau	 penghargaan,	
penilaian	 kinerja	 dan	 pembinaan	 staf.	 Tak	 kalah	 pentingnya	 produk	 uraian	
jabatan	menjadi	pedoman	pimpinan	dalam	mengambil	tindakan	kepegawaian	
sesuai	dengan	perpu	yang	berlaku.	

Contoh sederhana hasil analisis jabatan
Spesifikasi	jabatan :	Kepala	Tata	Usaha	Sekolah
Tugas	umum  : Mengkoordinir	pelaksanaan	manajemen	ketatausahan	
	 	 	 di	tingkat	satuan	pendidikan	dan	bertanggungjawab	
	 	 	 langsung		kepada	Kepala	Sekolah.	

Bidang-bidang	layanan	manajemen	ketatausahaan:
•	 Kesiswaan
•	 Kurikulum/akademik
•	 Personalia/ketenagaan
•	 Sarana	prasarana
•	 Keuangan/pembiayaan
•	 Hubungan	masyarakat
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Tugas-tugas	khusus	
•	 Merencanakan	program	kerja	ketatausahaan	sesuai	bidang-bidang	layanan	

administrasi	sekolah.
•	 Merencanakan	 kegiatan	 administrasi	 kesiswaan	 mulai	 dari	 proses	

rekrutmen	 siswa	 baru	 s.d.	 keluarnya	 siswa	 dari	 sekolah.	 Proses	 layanan	
kesiswaan	 meliputi	 berbagai	 aktivitas	 seperti	 analisis	 jumlah	 siswa	 baru	
yang	akan	diterima	(enrolment),	pelaksanaan	seleksi,	orientasi	siswa	baru,	
penempatan	 siswa	 di	 kelas,	 administrasi	 pembinaan	 kesiswaan	 meliputi	
program	ekstra	kurikuler,	dan	kegiatan	pelulusan	siswa.	

•	 Mengkoordinir	 layanan	 administrasi	 akademik	 mulai	 dari	 proses	
perencanaan	dan	pelaksanaan	pembelajaran	di	sekolah.

•	 Mengkoordinir	pelaksanaan	administrasi	personalia	sekolah,	meliputi	proses	
analisis	 kebutuhan	 tenaga	 akademik	dan	 administratif,	 rekrutmen	 tenaga	
baru,	pelaksanaan	seleksi,	penempatan	/	penugasan,	dan	pembinaan	staf.

•	 Membantu	 Kepala	 Sekolah	 	 merencanakan	 kebutuhan	 sarana	 prasarana	
pendidikan,	 mengkoordinir	 layanan	 administrasi	 sarana	 prasarana,	
inventarisasi,	dan	penghapusan	sarana	prasarana	sekolah.

•	 Membantu	Kepala	Sekolah	dalam		bentuk	layanan	administrasi	dalam	proses	
penyusunan	 renacana	 kegiatan	 dan	 anggaran	 sekolah	 (RKAS),	 rencana	
anggaran	pendapatan	dan	belanja	sekolah	(RAPBS),	dan	pembuatan	laporan	
dan	pertanggungjawaban	pelaksanaan	 anggaran	 sesuai	 sumber	dan	 jenis	
dana	yang	telah	diperoleh,	serta	dengan	memperhatikan	ketentuan	teknis	
sebagaimana	diatur	oleh	perpu	yang	berlaku.

•	 Memberikan	 dukungan	 layanan	 administrasi	 pelaksanaan	 program	
hubungan	masyarakat	yang	diselenggarakan	oleh	Komite	Sekolah.

Wewenang	
•	 Memberikan	 arahan	 teknis	 pelaksanaan	 pekerjaan	 kepada	 para	 anggota	

atau	staf	administratif.
•	 Mewakili	 Kepala	 Sekolah	 menghadiri	 rapat-rapat	 teknis	 di	 lingkungan	

sekolah	jika	Kepala	Sekolah	beserta	wakilnya	berhalangan	hadir.
•	 Menilai	kinerja	bawahannya.
•	 Melapporkan	hasil	penilaian	tentang	kinerja	bawahannya

Tanggung	jawab	
Kepala	Tata	Usaha	melaporkan	pelaksanaan	tugasnya	dalam	bidang-bidang	

layanan	administrasi	sekolah,	dan	secara	langsung	mempertanggungjawabkannya	
kepada	Kepala	Sekolah.
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Produk	pekerjaan	
•	 Rencana	kegiatan	dan	anggaran	sekolah.
•	 Rencana	anggaran	pendapatan	dan	belanja	sekolah.
•	 Jadwal	operasional	pekerjaan	sebagai	Kepala	Tata	Usaha.
•	 Laporan	hasil	kegiatan	layanan	administrasi	sekolah.
•	 Laporan	kinerja	staf.

Keterampailan	yang	dimiliki
•	 Teknis	dan	professional
•	 Interpersonal
•	 Manajerial	dan	administrative

Kepribadian	
•	 Kejujuran
•	 Ketelitian
•	 Kreatif	dan	inovatif
•	 Kemandirian
•	 Percaya	diri

Kemampuan	dalam	pengembangan	staf	sekolah
Kepala	Tata	Usaha	maupun	Kepala	Urusan	Tata	Usaha	merupakan	bagian	

tenaga	kependidikan	yang	diatur	dalam	PP	19	Tahun	2005	tentang	standar	nasional	
pendidikan	(SNP),	bahwa	untuk	menjamin	kelancaran	penyelenggaraan	sistem	
pendidikan,	maka	 tenaga	 administrasi	 sekolah	 perlu	mememenuhi	 kelayakan	
dalam	 hal	 persyaratan	 fisik	 dan	mental,	 seta	memiliki	 kualifikasi,	 kompetensi	
dan	sertifikasi	sesuai	dengan	bidang	tugasnya.	Pengembangan	dan	peningkatan	
kemampuan	staf	difokuskan	pada	aspek	manajerial	administratif,	interpersonal,	
dan	 profesional.	 Aspek	 manajerial	 administratif	 meliputi	 peningkatan	
kemampuan	dalam	pemahaman	kompleksitas	organisasi,	merumuskan	 tujuan	
dan	saran,	memecahkan	masalah	dan	melaksanakan	pengawasan	secara	mandiri.	
Interpersonal	mencakup	pemahaman	aspek	motivasi,	 hubungan	kesejawatan,	
sensitivitas	 dan	 ketrampilan-ketrampilan	 komunikasi.	 Kemampuan	 teknis	
professional	 terdiri	 dari	 penguasaan	 pengetahuan	 tentang	 bidang	 pekerjaan	
yang	ditangani,	pengenalan	dan	peggunaan	teknik	dan	metode	spesifik	untuk	
jenis-jenis	 pekerjaan	 tertentu.	 Kepala	 Tata	 Usaha	 membantu	 Kepala	 Sekolah	
menyusun	 program	pengembangan,	memuat	 informasi	 tentang	 tujuan,	 jenis-
jenis	 ketrampilan	 dan	 kemampuan	 yang	 dikembangkan,	 metode	 pembinaan,	
jadwal,	anggaran,	dan	pelaksana	proyek.
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Rangkuman

Penyusunan	program/kegiatan	sebagai	salah	satu	aktivitas	fungsi	manajemen	
yakni	 perencanaan	 menjadi	 tonggak	 utama	 kegiatan	 organisasin	 sekolah.	
Dengan	tersusunnya	instrumen	manajemen	yang	operasional	seperti	RKS	RKAS	
dan	RAPBS,	maka	sekolah	sebagai	suatu	sistem		akan	memiliki	arah	yang	jelas	
tentang	apa	dan	bagaimana	program-program	kerja	akan	dilaksanakan	di	dalam	
mencapai	tujuan	pendidikan	di	sekolah.	Pendayagunaan	staf	tata	usaha	dapat	
berjalan	efektif	bila	dipersiapkan	melalui	proses	analisis	jabatan	yang	lengkap,	
diikuti	oleh	proses	rekrutmen,	pendayagunaan	dan	pembinaan	staf	yang	efektif.
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Latar belakang

Sekolah	 sebagai	 salah	 satu	 bentuk	 organisasi	 penyelenggara	 pendidikan	
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,	 2010).	 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	 berdampak	 langsung	
pada	 proses	 manajemen	 dan	 kepemimpinan	 sekolah,	 yabng	 pada	 glirannya	
menentukan	kualitas	output	pembelajaran	yang	dicapai.

Hasil-hasil	 penelitian	 menemukan	 bahwa	 organisasi-organisasi	 yang	
sukses	 umumnya	 terbukti	 karena	 proses	 kepemimpinan	 organisasi	 telah	
berjalan	secara	efektif	(Yukl,	2010).	Khususnya	di	lingkungan	sekolah,	terbukti	
bahwa	 para	 siswa	 yang	 meraih	 prestasi	 belajar	 tinggi	 umumnya	 berasal	
dari	 sekolah	 yang	memiliki	 kepala	 sekolah	dengan	 kepemimpinan	yang	kuat	
(Sashkin,	 1988).	 Meskipun	 demikian,	 di	 dalam	 beberapa	 hasil	 penelitian	
lain	 telah	 disimpulkan	 bahwa	 seberapa	 tinggi	 efektivitas	 manajemen	 dan	

3
BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN
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kepemimpinan	 tersebut	 sangat	 tergantung	 pada	 sejauhmana	 model-model	
kepemimpinan	 yang	 diterapkan	 memiliki	 kecocokan	 dengan	 aspek-aspek	
situasional.	 Untuk	 mencapai	 seberapa	 tinggi	 tingkat	 efektivitas	 tersebut,	
kepemimpinan	 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	 diskusi	 atau	
pembahasan	adalah	aspek	karakteristik	organisasional	 khususnya	yang	 terkait	
dengan	budaya	organisasi	(organizational culture).	Hal	ini	dipilih	karena	banyak	
terbukti	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	dan	
penguasaan	nilai-nilai	budaya	organisasi	sangat	diperlukan	guna	meningkatkan	
efektivitas	kepemimpinan	dan	tingkat	kinerja	staf	sekolah	(Sergiovanni,	1991).	
Bahkan	Yukl	(2010)	menegaskan	bahwa	dengan	perubahan-perubahan	budaya	
organisasi,	 pimpinan	 puncak	 secara	 tidak	 langsung	 dapat	 mempengaruhi	
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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.	 Walaupun	 demikian,	 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	 juga	 menjadi	 pendorong	
utama	para	perencana	manajemen	strategik	untuk	lebih	menekankan	perlunya	
para	 pimpinan	 mengidentifikasi	 dan	 mempertimbangkan	 nilai-nilai	 utama	
organisasi	 (core values)	 di	 dalam	 proses	 perumusan	 visi	 dan	 misi	 organisasi	
(Fralinger	&	Olson,	2007).	Di	samping	itu,	mereka		sangat	diharapkan	melakukan	
perubahan-perubahjan	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).	

Definisi Operasional

Definisi	operasional	konsep	dasar	budaya	organisasi	meliputi	sebagai	
berikut.
1.	 Budaya	 organisasi	 adalah	 suatu	 sistem	 yang	 memiliki	 empat	 komponen:	

nilai-nilai,	 asumsi,	 kepercayaan,	 dan	norma-norma	 yang	menghubungkan	
para	 anggota	 organisasi.	 Unsur-unsur	 budaya	 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,	2010).	Di	samping	itu,	secara	umum	tingkat	
efektivitass	 kepemimpinan	 ini	 dapat	 diukur	 berdasarkan	 kriteria	 bahwa	
sehjauhmana	organisasi	yang	dipimpin	telah	berhasil	melaksanakan	tugas-
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tugas	 organisasional	 dan	 mencapai	 tujuan-tujuan	 yang	 telah	 ditetapkan	
(Jones	&	George,	2006;	Lok	&	Crawford,	2004).

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	et	al.,	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).	Hampir	sama	dengan	pendapat	
McKee,	Kemp,	and	Spence	(2013,	p.	595)	yang	memberi	batasan	sebagai	“a	set	
of	shared	values,	norms	and	assumptions	that	guide	people’s	behaviour	within	a	
group,	business,	or	institution”.	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.

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

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

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

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

4. 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	 kualitas	 suatu	 system,	 atau	 berpengaruh	 terhadap	 hal-hal	 yang	
paling	 eskplisit	 organisasi.	Unsur-unsur	 asumsi	 ini	 dibawa	 langsung	oleh	para	
individu	 yang	menjadi	bagian	anggota	 sebuah	organisasi	 seperti	 sekolah	atau	
lembaga	pendidikan	lainnya.	Masing-masing	individu	memiliki	keunikan	asumsi	
atau	bervariasi	satu	sama	lainnya.	Para	pemimpin	organisasi	khususnya	kepala	
sekolah	perlu	memiliki	kepekaan	terhadap	berbagai	persepsi	yang	berkembang	
di	 antara	 para	 anggota,	 dan	berusaha	menyesuaikan	pendekatan-pendekatan	
kepemimpinan	 terhadap	 karatkteristik	 persepsi-persepsi	 yang	 berkembang	
di	 dalam	 kehidupan	 berorganisasi.	 Untuk	mendukung	 efektivitas	 manajemen	
pendidikan	 sekolah,	 jika	 kecenderungan	 persepsi	 yang	 berkembang	 kurang	
relevan	dengan	 kepentingan	 strategik	 sekolah,	maka	pimpinan	 lembaga	perlu	
melakukan	pendekatan-pendekatan	khusus	terhadap	individu	yang	terkait,	dan	
berusaha	membangun	dan	membina	persepsi	tersebnut	agar	match	dengan	visi	
sekolah.

Tipe-tipe dasar budaya organisasi

Konstruk-konstruk	 budaya	 organisasi	 banyak	 dibahas	 oleh	 para	 ahli,	 dan	
memiliki	beberapa	variasi.	Para	peneliti	telah	berhasil	mengidentifikasi	sejumlah	
tipe	budaya	organisasi	yang	mungkin	mewarnai	perilaku	kerja	individu.	Chiang	
dan	 Birtch	 (2007)	misalnya	 secara	 umum	mendiskripsikan	 sebagai	 “corporate	
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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.	

Diskripsi budaya organisasi

Sebagaimana	 telah	 diperkenalkan	 sebelumnya,	 konstruk-konstruk	 budaya	
organisasi	banyak	dibahas	oleh	para	ahli,	dan	memiliki	beberapa	variasi.	 	Dari	
hasil	 kajian	 literatur	 dan	 beberapa	 hasil	 penelitian	 lapangan,	 berikut	 penulis	
perkenalkan	beberapa	tipe	yang	relatif	cukup	banyak	ditemuklan	dalam	praktek	
manajemen	dan	kepeminmpinan	organisasi.			Untuk	kepentingan	bahan	dikusi	
atau	pembahasan,	tipe-tipe	dasar	budaya	organisasi	di	atas	perlu	didiskripsikan	
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,	 partisipasi,	 dan	 komitmen	 korporasi	 kepada	 para	
bawahan,	 dan	 tim	 kerja.	 Kondisi	 demikian	 dipertahankan	 bersama	 melalui	
sikap	 loyalitas	 para	 anggota	 dan	 berusaha	 menghormati	 tradisi	 yang	 sudah	
berkembang	 di	 dalam	 organisasi	 seperti	 sekolah.	 Di	 dalam	 konteks	 ini,	 para	
pemimpin	khususnya	kepala	sekolah,	misalnya,	lebih	banyak	memerankan	figur	
sebagai	mentor	dan	orang	tua.	Tanggung	jawab	mereka	adalah	memberdayakan,	
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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,	 2010).	 Kepemimpinan	 efektif	 yang	
dapat	 dikembangkan	 oleh	 seorang	 kepala	 sekolah	 dapat	 diwujudkan	 melalui	
beberapa	 usaha	 antara	 lain	 meliputi	 peningkatan	 partisipasi	 para	 guru	 atau	
anggota	tim	lainnya	dalam	segenap	aktivitas	manajemen	sekolah.	Mereka	diberi	
kesempatan	 yang	 memadai	 dalam	 proses	 perumusan	 keputusan-keputusan	
dan	kebijakan	organisasi	sekolah.	Sebagian	tugas	kepemimpinan	didelegasikan	
kepada	para	anggota	sesuai	dengan	bidang	keahlian	dan	pengalaman	yang	telah	
mereka	miliki.	Sehinggga	pendekatan	demikian	dapat	diharapkan	meningkatkan	
semangat	kerja,	dan	prestasi	kerja	sesuai	taerget	yang	teloah	ditetapkan.

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,	 siap	 menjadi	
pesaing,	dan	memiliki	kemampuan	menghadapi	tantangan	(Cameron	&	Quinn,	
2006).	 Pemimpin	 lembaga	 pendidikan	 yang	 profesional	 biasanya	 memiliki	
kemampuan	dalam	membaca	peluang	pasar.		Menyusun	rencana	dan	program-
program	organisasi	yang	berorientasi	kepada	kebutuhan	pasar.	Sehingga	benar-
benar	memiliki	kesiapan	dalam	menghadapi	para	pesaing.	Di	lingkungan	sekolah,	
bagi	kepala	sekolah	yang	kretaif,	berusaha	mengenal	dan	memanfaatkan	kondisi	
pasar	 dalam	 mempertimbangkan	 strategi	 pemasaran	 program	 pendidikan	
maupun	usaha-usaha	peningkatan	mutu	layanan	sekolah	ke	publik.	Dia	tidak	akan	
melakukan	tindakan-tindakan	yang	dinilai	kontraproduktif	dengan	potensi	pasar.	
Karena	 hal	 itu	 hanya	membuahkan	 dampak	 negatif,	 dalam	 arti	menimbulkan	
pemborosan	 (inefficiency)	 segenap	pendayagunaan	sumber	daya	yang	dimiliki	
organisasi.	 Dengan	 memperhitungkan	 peluang-peluang	 yang	 ada,	 seorang	
kepala	sekolah	mampu	menemukan	alternatif-alternatif	usaha	pengembangan	
layanan	pendidikan	di	sekolah	guna	menarik	perhatian	para	orang	tua,	anggota	
masyarakat	umum,	maupun	para	investor	potensial.
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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	demikian	adalah	mereka	yang	
memiliki	motivasi	 kerja	tinggi,	 semangat	wirausahawan,	menyukai	 tantangan,	
stimulasi,	kreatif,	orientasi	pada	hasil	dan	keberanian	mengambil	risiko.			Usaha-
usaha	 peningkatan	 mutu	 pendidikan	 hanya	 dapat	 berjalan	 secara	 efektif	
manakala	didukung	oleh	kemampuan	para	pimpinan	organisasi	sekolah	dalam	
mendorong,	dan	memfasilitasi	grerakan-gerakan	invotaif	tim	guru	dan	seluruh	
anggota	staf	sekolah.

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).		Suasana	iklim	sekolah	yang	
suportif	sangat	diperlukan	(secara	situasional)	dalam	menumbuhkan	semangat	
(moral)	kerja	tinggi	tim	tenaga	pendidik	maupun	kependidikan	untuk	berbuat	
yang	 terbaik	 demi	 kemajuan-kemajuan	 organisasi	 sekolah	 -	 meraih	 cita-cita	
gemilang	organisasi	sekolah.	

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	
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itu	 pemimpin	 perlu	 mengkomunikasikan	 visi,	 misi,	 dan	 srategi	 	 organisasi	
kepada	para	anggotanya.	Di	samping	itu	memberikan	kesempatan	kepada	para	
bawahan	untuk	memimpin	pelaksanaan	tugas-tugas	sesuai	visi	dan	misi	maupun	
perubahan	budaya	yang	diperlukan	(Bartol	et	al.,	2002).	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	 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.

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	
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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.	

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	organiesasi,	
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	(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	 sekolah	 karena	 akan	 mempengaruhi	 perilaku	 kepemimpinan	 di	
sekolah	itu	(Sergiovanni,	1991).	Hasil-hasil	penelitian	yang	telah	dilaporkan	oleh	
Yukl	(2010)	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	 efektifitas	 kepemimpinan	 dan	 kinerja	 staf	 (Kwantes	 &	
Boglarsky,	 2007;	 Yukl,	 2010).	 	 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	3.1.
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Gambar 3.1.	Hubungan	budaya	organisasi	dengan	variabel-variabel	efektivitas	
kepemimpinan.

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

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

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

3.	 Terorganisasi	dengan	baik,	memiliki	tujuan	dan	prosedur	kerja	yang	jelas.
4.	 Budaya	organisasi	yang	telah	melekat	kuat	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.

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).	
Ketika	 penyelesaian	 pekerjaan-pekerjaan	 tertentut	 menuntut	 kreativitas	 dan	
autonomi	individual	yang	sangat	tinggi,	di	mana	produk	akhir	pekerjaan	dapat	
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dituntaskan	 oleh	 seorang	 pekerja,	 maka	 organisasi	 mungkin	 perlu	 dirancang	
berbentuk	birokrasi	atau	sistem	hirarkhi	kelembagaan	yang	lebih	terperinci.	Di	
dalam	situasi	demikian,	kepemimpinan	yang	efektif	adalah	yang	menggunakan	
pendekatan	partisipasi	 individual	 (individual participation)	 karena	pendekatan	
ini	dapat	memberikan	kesempatan	otonomi	penuh	perseorangan	anggota	dalam	
mengambil	keputusan	 tentang	penyelesaian	akhir	pekerjaan	yang	dibebankan	
kepada	 masing-masing	 anggota.	 Sebaliknya,	 untuk	 pekerjaan-pekerjaan	 yang	
membutuhkan	ketergantungan	antar	unit	atau	interacting work team	(Sashkin,	
1984),	maka	group participation	atau	teamwork	dinilai	lebih	cocok.	

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	empowermen, 
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).

Tujuan dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pengembangan budaya 
organisasi sekolah

Pelaksanaan	 kepemimpinan	 pendidikan	 di	 sekolah	 bertujuan	 untuk	
menciptakan	suatu	situasi	yang	mendukung	optimalisasi	pendayagunaan	segenap	
sumber	 daya	 yang	 tersedia,	 dan	 pelaksanaan	 kegiatan	 lembaga	 pendidikan	
(sekolah)	secara	efektif	dan	efisien	dalam	rangka	pencapaian	tujuan	pembelajaran	
(instructional objectives)	secara	optimal.	Dengan	pemahaman	tentang	konsep	dan	
teknis	kepemimpinan	berbasis	 sekolah,	diharapkan	para	pimpinan	pendidikan	
khususnya	para	kepala	sekolah	maupun	pengelola	pendidikan	lainnya	memiliki	
kerangka	 berpikir	 logis	 untuk	 mengambil	 tindakan-tindakan	 perubahan	 dan	
pengembangan	organisasi.	Mereka	harus	mampu	mengambil	inisiatif,	keputusan	
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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	 dalam	
pengembangan	 budaya	 organisasi	 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:
•	 mengidentifikasi	masalah/kebutuhan	bersama,
•	 menganalisis	masalah	secara	bersama,
•	 menemukan	alternatif	pemecahan	bersama	seluruh	staf,
•	 mengambil	keputusan	atas	dasdar	mufakat,
•	 mengorganisir	kegiatan	kelompok,
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•	 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.	

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-
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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.

Peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan

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

1. Statesperson (ahli	kenegaraan).
Kepala	 sekolah	 merumuskan	 misi	 dan	 tujuan	 pendidikan	 berdasarkan	
Pancasila,
UUD	 1945,	 peraturan/perundang-undangan,	 dan	 kebijakan-kebijakan	
strategis	yang	relevan.

2. Educational leader	(pemimpin	pendidikan).
Kepala	 sekolah	 mengarahkan	 staf	 sekolah	 khususnya	 guru-guru	 atau	 tim	
tenaga	pendidik	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).
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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	 dengan	
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	 (Sergiovanni,	1987)	dapat	
dilukiskan	sebagai	yang	berhasil	melaksanakan	keenam	peranan	tersebut,	atau	
secara	konkrit	dijelaskan	pada	gambar	3.2.

Gambar 3.2.	Peranan-peranan	dan	faktor-faktor	pendorong	kepemimpinan	sekolah
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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	3.3.

Gambar	3.3.	Budaya	organisasi	menentukan	efek	hubungan	antar	variabel	
kepemimpinan.

Fungsi 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-
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fungsi	manajerial	kepala	sekolah	meliputi	sebagai	berikut.

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

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

Pengorganisasian 
Merupakan	 proses	 kegiatan	 yang	 dilakukan	 kepala	 sekolah	 dalam	

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

Motivasi
Kepala	 sekolah	 diharapkan	 dapat	 berfungsi	 sebagai	 motivator	 yakni	

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

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

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

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.

Mengukur Efektivitas Kepemimpinan di Sekolah

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

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

Keberhasilan pelaksanaan fungsi/peranan kepemimpinan

Kepemimpinan	 sekolah	 dikatakan	 berhasil	 atau	 efektif	 manakala	 kepala	
sekolah	dapat		melaksanakan	fungsi	kepemimpinannya	dalam:
•	 merumuskan	misi	dan	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.
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Keberhasilan dalam penerapan gaya-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	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	benar-benar	menjamin	keberhasilan	sekolah	dalam	merealisasikan	
visi,	misi,	dan	tujuan	organisasi	sekolah.
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Topik-topik bahan diskusi

1.	 Diskusikan	 bagaimana	 pemimpin	 membangun	 dan	 mempengaruhi	 iklim	
organisasi	untuk	menjamin	efektivitas	manajemen	dalam	proses	pencapaian	
tujuan-tujuan	yang	telah	ditetapkan.	

2.	 Jelaskan	 bagaimana	 pemimpin	 memotivasi	 individu	 untuk	 meningkatkan	
kinerja	bawahan.	

3.	 Organisasi	 modern	 berhadapan	 dengan	 isu-isu	 perubahan.	 Jelaskan	
mengapa	 pemimpin	 perlu	 melakukan	 tindakan-tindakan	 inovatif	 dalam	
menghadapi	isu-isu	tersebut.	

4.	 Tingkat	 produktivitas	 organisasi	 sangat	 tergantung	 kepada	 sejauhmana	
kinerja	 tim	 dalam	 menyelesaikan	 tugas-tugas	 yang	 telah	 direncanakan.	
Jelaskan	 bagaimana	 usaha-usaha	 pemimpin	 atau	 manajer	 dalam	
membangun	tim	yang	kuat	dan	efektif	bagi	organisasi	yang	mereka	pimpin.	

5.	 Jelaskan	secara	garis	besar:	arti	budaya	organisasi,	faktor-faktor	terbentuknya	
budaya	organisasi,	dan	tipe-tipe	budaya	organisasi.	

6.	 Bagaimana	 pemimpin	 mempengaruhi	 dan	 menghembangkan	 budaya	
organisasi	yang	efektif.	

7.	 Jelaskan	 bagaimana	 perspektif	 para	 ahli	 dalam	 mengkaji	 konsep	 dasar	
kepemimpinan.	

8.	 Jelaskan	bagaimana	strategi	memimpin	bawahan	yang	efektif.	
9.	 Keberhasilan	 kepemimpinan	 dalam	 meningkatkan	 kinerja	 staf	 sangat	

tergantung	kepada	bagaimana	pemimpin	berperilaku	dalam	mempengaruhi	
anggotanya.	 Jelaskan	bagaimana	pandangan	situational	 leadership	theory	
dalam	memimpin	bawahan	yang	efektif.	

10.	 Bagaimana	 model	 kepemimpinan	 partisipatif	 dalam	 peningkatan	 kinerja	
anggota?	
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Konsep dasar TQM

Pemimpin	organisasi	seperti	halnya	seorang	kepala	sekolah	yang	diposisikan	
sebagai	pemimpin	pedidikan,	dia	perlu	menguasai	teknik	bagaimana	mengelola	
organisasi	 yang	 berorientasi	 pada	mutu	 total	 untuk	 dapat	menyelenggarakan	
segenap	 langkah	manajemen	yang	 telah	didesain.	 Strategi	 ini	perlu	ditempuh	
guna	menjamin	tercapai	kepuasan	segenap	pelanggan	atau	para	anggota	stake 
holder	organisasi	penyelenggara	pendidikan	yang	dia	pimpin.	Sehubungan	dengan	
ini,	terdapat	beberapa	unsur	konsep	dasar	dan	prinsip-prinsip	penyelenggaraan	
TQM  harus	 dipahami	 dan	 dikuasai	 dengan	baik	 oleh	 seorang	 kepala	 sekolah	
atau	pemimpin	pendidikan	lainnya.

Definisi umum TQM  
Sebelum	 mendefinisikan	 TQM	 perlu	 dipahami	 arti	 kata	 “mutu”.	 Secara	

umum	 di	 dalam	 dunia	 manajemen,	 kata	 ini	 sering	 diartikan	 sebagai	 usaha	
menyenangkan	 para	 pelanggan	 (customers)	 dengan	 memenuhi	 permintaan	
dan	 keinginan-keinginan	 mereka.	 Pengertian	 ini	 mungkin	 dapat	 mencakup	
berbagai	 bentuk	 kualitas	 layanan	 seperti	 dari	 segi	 penampilan,	 keadaan	
produk,	ketersediaan,	pengiriman,	reliabilitas,	perawatan,	dan	kelayakan	harga.		
Sedangkan	istilah	TQM	diartikan:	An organizational strategy of commitment to 
improving customer satisfaction by developing techniques to carefully manage 
output quality	(Greenberg	&	Baron,	2000).	Secara	sederhana	diartikan	sebagai	
strategi	membangun	komitmen	organisasi	untuk	meningkatkan	kepuasan	para	
pelanggan	dengan	cara	mengelola	mutu	layanan	secara	sungguh-sungguh.	

Mengapa pendekatan TQM diperlukan dalam penyelenggaraan system 
pendidkikan

Sekolah	 sebagai	 organisasi	 menghadapi	 tantangan	 untuk	 dapat	 tetap	
beroperasi	dalam	persaingan	global.	Tak	terkecuali	yang	bertipe	kecil,	menengah	

4
MANAJEMEMEN MUTU TOTAL 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKIKAN
(A short Overview of Total Quality Management)
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hingga	yang	berukuran	besar.	Sebagai	bagian	dari	komponen	sistem	pendidikan	
nasional,	organisasi	sekolah	tidak	bisa	menghindari	fenomena	tersebut.	Para	ahli	
dan	pengambil	keputusan	manajemen	yang	berpandangan	luas	telah	mengkaji	
berbagai	 kiat	 mengantisipasi	 tuntutan	 baru	 tersebut.	 Salah	 satunya	 adalah	
TQM	yang	secara	luas	diterapkan		di	kebanyakan	organisasi,	baik	pemerintahan	
seperti	 sekolah	 dan	 lebih-lebih	 di	 lingkungan	 bisnis.	 Pendekatan	 ini	 berfokus	
pada	peningkatan	mutu	segenap	komponen	organisasional.	Di	dunia	organisasi	
pada	umumnya,	TQM	sebagai	salah	satu	pendekatan	manajemen	kontemporer	
terbukti	 merupakan	 terobosan	 yang	 memberikan	 dampak	 positif	 dalam	
mempertahankan	organisasi	sehingga	tetap	eksis	dalam	melaksanakan	misinya	
(Goetsch	&	Davis,	2002).

Karakteristik model TQM di dalam organisasi sekolah
Segenap	 upaya	 peningkatan	 mutu	 sesungguhnya	 dapat	 dilakukan	 oleh	

kepala	sekolah	sebagai	manajer	di	dalam	penyelenggaraan	sistem	pendikikan.	
Walaupun	 demikian,	 semua	 tindakan	 yang	 ditempuh	 itu	 bisa	 dikategorikan	
bermutu,	kalau	memiliki	karakteristik,	antara	lain:	
•	 Berfokus	pada	siswa	sebagai	pelanggan
•	 Obsesi	yang	tinggi	terhadap	mutu	hasil	pendidikan	
•	 Komitmen	jangka	panjang
•	 Perbaikan	pembelajaran	secara	terus	menerus
•	 Adanya	kebebasan	yang	terkendali
•	 Kesatuan	yang	terkendali
•	 Pemberdayaan	sum,ber	daya	manusia	(SDM)
•	 Pendidikan	dan	pelatihan	terhadap	guru	dan	karyawan	sekolah
•	 Segenap	 personil	 sekolah	 harus	 memiliki	 komitmen	 melakukan	 inovasi	

untuk	meningkatkan	mutu	organisasi	sekolah.

Persyaratan sukses penerapan TQM
Kesemua	langkah	yang	ditempuh	dalam	dunia	manajemen	pendidikan	bias	

memiliki	 roientasi	 sepenuhnya	 kepada	 pelayanan	 yang	 berkualitas,	manakala	
pimpinan	 terus	 memenuhi	 persyaratan	 utama	 penyelenggaraan	 TQM	 yakni	
dengan	terus	melakukan	pengukuran	kinerja,	dan	tindakan-tindakan	perbaikan	
yang	diperlukan.	 	Keberhasilan	tersebut	diharapkan	bisa	dicapai	melalui	suatu	
model	kerja	TQM misalnya	sebagaimana	digambarkan	di	bawah	ini.

Komponen-komponen dasar TQM 

Secara	 sederhana,	 model	 manajemen	mutu	 total	 dapat	 diilustrasikan	 ke	
dalam	sebuah	siklus	sebagai	berikut.
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Gambar	4.1.	Komponen-komponen	sistemik	TQM

Plan 
Manajer	 atau	 pimpinan	 organisasi	 merencanakan	 tentang	 apa-apa	 yang	

akan	 dilaksanakan	 untuk	 peningkatan	 mutu	 manajemen	 secara	 total	 atau	
menyeluruh.	 Pimipinan	 bersama	 anggotanya	 berusaha	menjawab	 pertanyaan	
what?	 why?	 when?	 where,	 and	 how?	 tindakan	 perbaikan	 kinerja	 organisasi	
dilaksanakan-	 guna	 meningkatkan	 kepuasan	 pelanggan	 terhadap	 produk	
pekerjaan	baik	berupa	jasa	maupun		barang yang	dihasilkan	(output quality).
Do

Pada	tahap	ini,	segenap	rencana	tindakan	yang	telah	ditentukan	dilaksanakan	
dalam	rangka	mencapai	 tujuan	program	peningkatan	kualitas	mutu	pekerjaan	
organisasi.
Check

Memeriksa	 atau	 melakukan	 monitoring	 perkembangan	 model-model	
tindakan	peningkatan	mutu	yang	telah	dilaksanakan.	Sejauh	mana	model-model	
tersebut	dapat	mengatasi	 persoalan,	 dan	membawa	perubahan	 ke	 arah	 yang	
lebih	baik,	menuju	kualitas	output	yang	lebih	tinggi.
Act

Merupakan	tindakan	yang	diambil	dalam	rangka	menindaklanjuti	kemajuan	
yang	telah	ditunjukkan	dalam	pelaksanaan	program	TQM	sesuai	hasil	monitoring	
(process checking),	 agar	 kualitas	 output	 manajemen	 secara	 kontinyu	 dapat	
ditingkatkan.

Kiat-kiat pemuasan pelanggan pelayanan penyelenggaraan organisasi sekolah 

Kepala	 sekolah	 dapat	 memulai	 proses	 manajemen	mutu	 secara	 terpadu	
dengan	memperhatikan	kiat-kita	sukses	sebagai	berikut.
•	 Mentukan	atribut	produk/jasa	yang	paling	penting	bagi	pelanggan	 sesuai	

prioritas
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•	 Mentukan	 tingkat	 kepuasan	 pelanggan	 terhadap	 masing-masing	 atribut	
tersebut

•	 Mentukan	dan	pahami	karakter	siswa	sebagai	pelanggan
•	 Mengembangkan	model	TQM	untuk	meningkatkan	kepuasan	pelanggan
•	 Mengembangkan	perangkat	ukuran	kinerja,	dan	bidang	mana	dalam	proses	

yang	memiliki	dampak	terbesar	terhadap	kinerja
•	 Menghubungkan	 hasil	 umpan	 balik	 pelanggan	 dengan	 langkah-langkah	

pada	proses	kerja

Untuk	menjamin	keberhasilan	tersebut,	dengan	demikian	sebenarnya	dapat	
diraih	 apabila	 segenap	 pendekatan	 manajerial	 yang	 ditempuh	 oleh	 seorang	
kepala	 sekolah,	 sepenuhnya	 diarahkan	 kepada	 aspek-aspek	 pengembangan	
organisasi	sekolah	seperti	digambarkan	di	bawah	ini.	

Gambar 4.2 Pengembangan	organisasi	sekolah	menggunakan	pendekatan	TQM

Di	 samping	 itu,	 secara	 teknis	 bagaimana	 pelaksanaan	 TQM	 di	 dalam	
organisasi	sekolah	bisa	disimulasikan	melalui	sebuah	contoh	peningkatan	mutu	
layanan	akademik	melalui	sarana	pendiukung	teknologi	komputer	di	bawah	ini.	
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Gambar 4.3.	Simulasi	TQM 

Keberhasilan	penyelenggaraan	program	peningkatan	mutu	total	di	sekolah	
hanya	 dapat	 dicapai	 secara	 maksimal	 apabila	 segenap	 komponen	 sistem	
orgabisasi	 sekolah	 khususnya	 program	 dan	 kegiatan-kegiatan	 yang	 telah	
dirumuskan	selalu	bersinergsi	satu	sama	lain	dengan	orientasi	utama:	tercapainya	
mutu	secara	total	terhadap	setiap	langkah	yang	ditempuh.	Setiap	strategi	yang	
ditempuh	diarahkan	sepenuhnya	kepada	tercapainya	kepuasan	yang	tinggi	bagi	
para	pelanggan	sebagai	subyek	organisasi.	Secara	kongkret	dapat	diilustrasikan	
menggunakan	fish bone diagram	berikut.

Gambar	4.4.	Sinergi	komponen-komponen	system
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Penerapan	TQM perlu	mendapatkan	dukungan	organisatoris	agar	program-
programnya	dapat	terlaksana	secara	efektif.	Gambar	di	bawah	ini	mengikhtisarkan	
bagaimana	 model	 pembagian	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	 penyelenggaraan	
kegiatan-kegiatan	peniongkagtan	mutu	terpadu	di	sekolah.

Gambar	4.5.	Pengorganisasian	fungsi	manajemen	mutu	total

Untuk	 mengukur	 sejauhmana	 tingkatkan	 ketercapaian	 sasasaran	
pelaksanaan	 manajemen	 mutu	 tersebut	 ditentukan	 atas	 dasar	 indikator-
indikator	 keberhasilan,	 antara	 lain:	 mutu	 lulusan,	 layanan/jasa,	 kualitas	 dan	
kinerja	staf	(SDM),	proses	atau	mekanisme	kerja,	dan	kualitas	lingkugan	sekolah.	
Kepala	 sekolah	 bisa	menentukan	 kualitas	 sasaran-saran	 program	peningkatan	
mutu	dengan	menjawab	pertanyaan-pertanyaan	sesuai	indikator-indikator	yang	
tercantum	dalam	matriks	di	bawah	ini.

Gambar	4.6.	Pengemnbangan	indikator-indikator	kualitas	manajemen
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Kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan program TQM di sekolah

Kepemimpinan	adalah	suatu	proses,	yakni	proses	mempengaruhi.	Para	ahli	
dan	praktisi	manajemen	akhir-akhir	ini	mendefinisikannya	sebagai	kemampuan	
mempengaruhi	individu	dengan	menyalurkan	atau	memanfaatkan	kekuatan	dan	
potensi	mereka	untuk	menghasilkan	sesuatu	yang	 lebih	besar,	atau	Blanchard	
(2007)	mendefinisikannya	“the capacity to influence others by unleashing their 
power and potential to impact the greater good”.

Philosofi kepemimpinan manajemen mutu total di dalam organisasi sekolah

Kepemimpinan	yang	dilakukan	oleh	kepala	sekolah	dalam	merencanakan,	
mengendalikan,	dan	memperbaiki	secara	terus	menerus	segenap	aspek	metode,	
proses	kerja,	kinerja	staf,	dan	keluaran	yang	dihasilkan	oleh	suatu	sistem	atau	
proses	 penyelenggaraan	 kegiatan.	 Implikasi	 dari	 philosofi	 kepemimpinan	
demikian,	 mempersayartkan	 seorang	 pemimpin	 pendidikan	 yang	 berobsesi	
meraih	 kesuksesan	 total	 dalam	 mengelola	 lembaga	 pendidkikannya	 perlu	
mempertimbangkanprinsip-prinsip	 kepemimpinan	 strategik	 mutu	 total		
sebagaimana	dipresentasikan	secara	garis	besar	berikut	ini.

Prinsip-prinsip TQM strategic leadership

•	 Orientasi	kepada	siswa	sebagai	pelanggan
•	 Fokus	kepada	mutu	proses	dan	hasil
•	 Pengembangan	struktur	organisasi	secara	kontinyu
•	 Kesatuan	tujuan
•	 Pengendalian	kerja	secara	mandiri	oleh	staf
•	 Memperbaiki	kesalahan	dalam	sistem
•	 Membangun	tim	kerja	yang	kuat
•	 Pendidikan	dan	pelatihan	berkelanjutan

Faktor-faktor teknis kepemimpinan dalam penerapan manajemen mutu total 
Di	 samping	 itu	 perlu	 dipahami	 bahwa	 proses	 kepemimpinan	 TQM akan	

selalu	 berhadapan	 dengan	 isu-isu	 teknis	 ketika	 para	 anggota	 organisasi	
berhadapan	dengan	perubahan-perubahan	yang	diperkenalkan	oleh	pimpinan.	
Kepala	 sekolah	 sebagai	 pemimpin	 atau	 manajer	 di	 dalam	 organisasi	 sekolah	
perlu	mewaspadai	hal	ini	dengan	memepertimbangkan	alas	an-alasan	mengapa	
mereka	cenderung	menolak	perubahan.	Pengalaman	di	lapangan	menunjukkan	
bahwa	 seseorang	berusaha	menolak	 hal-hal	 baru	 atau	perubahan-perubahan	
strategi	yang	diusung	oleh	sang	pemimpin	karena	beberapa	alasan,	antara	lain	
misalnya	terkait	dengan	faktor-faktor:
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•	 Biaya
•	 Budaya
•	 Kebiasaan
•	 Kenyamanan	terganggu
•	 Kesiapan	penerapan
•	 Kehilangan	pamor
•	 Kehilangan	kekuasaan
•	 Ketakutan	individual	tterhadap	konsekuensi	perubahan

Strategi mengantisipasi faktor-faktor teknis manajemen mutu total
Oleh	sebab	 itu	dalam	segenap	langkah	kepemimpinannya,	kepala	sekolah	

perlu	memperhitungkan	 konsekuensi	 dari	 faktor-faktor	 di	 atas,	 dan	 berupaya	
melakukan	 terobosan-terobosan	 yang	 relevan	 guna	 menjamin	 bersinerginya	
strategi	yang	diterapkan,	dan	tercapainya	target-target	mutu	layanan	yang	telah	
ditetapkan.	 Langkah-langkah	 alternatif	 memimpin	 perubahan	 dalam	 konteks	
tersebut	dapat	dirumuskan	sebagai	berikut.

Gambar	4.7.	Pendekatan-pendekatan	alternative	kepemimpinan	dalam	penerapan	
manajemen	mutu	total.
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Pemimpin	juga	perlu	mengenal	beberapa	model	atau	tenik	kepemimpinan,	
dan	berusaha	menentukan	model	mana	yang	cocok	dengan	situasi	yang	dihadapi.	
Teknikmkepemimpinan	efektif	organisasi,	pada	umumnya	dilaksanakan	dengan	
mempertimbangkan	sejumlah	alternative	model	sebagai	berikut.

Gambar	4.8.	Kepemimpinan	efektif	kepemimpinan	TQM

Langkah-langkah	tersebut	dapat	terlaksana	manakala	didukung	oleh	kualitas	
kepala	sekolah	sebagai	pemimpin.	Beberapa	karakteristik	pemimpin	TQM	yang	
diperlukan	 antara	 lain	 meliputi	 sebagaimana	 diikhtisarkan	 pada	 gambar	 di	
bawah	ini.

Gambar	4.9.	Karakteristik	pemimpin	
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Sedangkan	target	akhir	proses	kepemimpiunan	dalam	model	TQM	adalah	
terpenuhinya	 kepuasan	 pelagan	 terhadap	 senap	 aspek	 layanan	 manajemen	
yang	diberikan	oleh	organisasi	sekolah	sebagaimana	diikhtisakan	pada	gambar	
berikut.	

Gambar	4.10.	Target	kepemimpinan	strategik TQM

CONTOH PENERAPAN MODEL TQM DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDI-
KAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Latar belakang
Revolusi	 pendekatan	 terhadap	 pengelolaan	 mutu	 di	 dunia	 manajemen	

telah	merambah	ke	semua	organisasi	di	dunia,	baik	di	lingkungan	bisnis	maupun	
publik.	 Situasi	 ini	 terjadi	 dalam	 kurun	waktu	 tahun	 1980-an	 hingga	 1990-an.	
Istilah	 generiknya	 untuk	 menggambarkan	 	 gerakan	 revolusi	 mutu	 tersebut	
adalah	“Manajemen	Mutu	Total”	 (Total Quality Management).	Perkembangan	
awalnya	dipengaruhi	oleh	pemikiran-pemikiran	W.	Edward	Deming	dan	Joseph	
M.	Juran	di	dalam	tahun	1950-an		(di	dalam	Robbins	et	al.,	2006).	Sejak	tahun-
tahun	itu	banyak	mendapatkan	dukungan	dari	dunia	organisasi	Amerika	Serikat,	
dan	dalam	di	adopsi	oleh	kebanyakan	perusahaan	di	Jepang.	Ketika	perusahaan-
perusahaan	 di	 Jepang	mengalami	 kemajuan	 sangat	 pesat	 dan	memenangkan	
persaingan	kualitas	produksi	terhadap	para	pebisnis	di	Amerika,	maka	manajer-
manajer	di	U.S.A.	mulai	melirik	kembali	secara	serius	konsep	dan	praktek	TQM. 
Hingga	saat	ini	konsep-konsep	TQM	yang	dikembangkan	oleh	kedua	ahli	tersebut	
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menjadi	 dasar	 bagi	 organisasi-organisasi	 di	 dunia	 untuk	 mengelola	 program-
program	peningkatan	mutu	manajemen.		

Perguruan	 Tingggi	 sebagai	 organisasi	 menghadapi	 tantangan	 revolusi	
program	mutu	manajemen	untuk	dapat	tetap	eksis	dan	beroperasi	di	lingkungan	
sistem	terbuka	yang	dikelilingi	oleh	berbagai	bentuk	persaingan	usaha	atau	bisnis,	
baik	dari	unsur	lokal	maupun	internasional	(Supriyanto	&	Burhanuddin,	2015).	
Efektivitas	 manajemen	 pendidikan	 di	 sektor	 ini	 ditentukan	 oleh	 faktor-faktor	
sosial-kultural,	individual,	dan	perubahan-perubahan	lingkungan	organisasional	
yang	tidak	dapat	diprediksi	secara	pasti.	Gejala	ini	dialami	oleh	semua	lembaga	
pendidikan	 tinggi,	 tak	 terkecuali	 apakah	 misalnya	 dalam	 penyelenggaraan	
sebuah	 Universitas	 bertipe	 kecil,	 menengah	 hingga	 berukuran	 besar.	 Sebagai	
bagian	dari	komponen	sistem	pendidikan	nasional,	organisasi	Perguruan	Tinggi	
tidak	bisa	menghindari	tantangan	tersebut.	Para	ahli	dan	pengambil	keputusan	
manajemen	yang	berpandangan	luas	telah	mengkaji	berbagai	kiat	mengantisipasi	
tuntutan	 perubahan	 tersebut.	 Salah	 satunya	 adalah	 TQM	 yang	 secara	 luas	
diterapkan	di	kebanyakan	organisasi,	baik	pemerintahan	seperti	sekolah-sekolah,	
Universitas,	dan	lebih	banyak	lagi	di	lingkungan	bisnis.	Pendekatan	manajemen	
ini	berfokus	pada	peningkatan	mutu	segenap	komponen	sistem	organisasional.	
Di	dunia	organisasi	pada	umumnya,	TQM	dikenal	sebagai	salah	satu	pendekatan	
manajemen	 kontemporer	 yang	 terbukti	merupakan	 terobosan	 yang	memiliki	
dampak	 positif	 terhadap	 upaya-upaya	mempertahankan	 eksistensi	 organisasi	
itu	sehingga	tetap	mampu	beroperasi	dalam	melaksanakan	misinya	(Goetsch	&	
Davis,	2002).	Meskipun	sebagian	ahli	mengkritisi	kecocokan	aspek	metodologis	
TQM	untuk	diterapkan	di	Perguruan	Tinggi	(Houston,	2007),	penulis	berasumsi	
bahwa	beberapa	prinsip	dasar	model	manajemen	mutu	ini	dapat	dimanfaatkan	
sebagai	 framework	 pengembangan	 program	 peningkatan	 mutu	 pendidikan	
pada	 semua	 jenjang	 sistem	 pendidikan	 seperti	 di	 Universitas.	 Beberapa	 hasil	
riset	membuktikan	kemampuan	model	tersebut	dalam	pemberdayaan	segenap	
potensi	 individu	 melalui	 pengembangan	 budaya	 kerja	 team work	 dalam	
mengelolala	perubahan	organisasi	secara	efektif	(Hur,	2009).	

Nilai-nilai	 dasar	 manajemen	 pendidikan	 di	 tingkat	 Perguruan	 Tinggi	
terletak	 pada	 sejauhmana	 pendayagunaan	 segenap	 sumber	 daya,	 dan	
tahap-tahap	 pelaksanaan	 pendidikan	 bersinergi	 sepenuhnya	 kepada	 usaha-
usaha	 pengembangan	 individual learning capacity	 mahasiswa	 dalam	 proses	
pembelajaran.	Bagaimana	penerapan	TQM	di	dalam	proses	peningkatan	mutu	
pembelajaran	di	Universitas,	menjadi	fokus	diskusi	yang	dikembangkan	secara	
garis	besar	di	bagian	tulisan	ini.

Hakikat penerapan TQM di Perguruan Tinggi
Para	 pemimpin	 Perguruan	 Tinggi,	 dan	 khususnya	 dosen	 sebagai	 tenaga	

pengajar	 di	 Universitas	 perlu	menguasai	 teknik	 bagaimana	mengelola	 proses	
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manajemen	 Perguruan	 Tinggi	 terutama	 kegiatan-kegiatan	 pembelajaran	
berorientasi	 pada	 mutu	 total	 untuk	 segenap	 langkah	 operasional	 yang	
diterapkan	dalam	program-program	yang	 relevan.	 Strategi	 ini	 perlu	ditempuh	
guna	menjamin	tercapai	kepuasan	segenap	pelanggan	atau	para	anggota	stake 
holder	organisasi	penyelenggara	pendidikan	(Supriyanto	&	Burhanuddin,	2015).	
Keberhasilan	 manajemen	 mutu	 di	 lembaga	 pendidikan	 ini	 mempersyaratkan	
adanya	 pemahaman	 penerapan	 model	 TQM	 itu	 sebagai	 suatu	 sistem	
sebagaimana	digambarkan	dalam	Gambar	 4.11.	 Komponen-komponen	model	
TQM	 	 berinteraksi	 satu	 sama	 lain	 dalam	 menghasilkan	 lulusan-lulusan	 yang		
berkualitas	 melalui	 proses	 pembelajaran	 yang	 dikembangkan	 secara	 terus	
menerus.

Gambar	4.11. Model	TQM dalam	peningkatan	mutu	pembelajaran	di	universitas

Program	peningkatan	mutu	pembelajaran	diawali	dengan	proses	rekrutmen	
mahasiswa	 sebagai	 raw inputs dan	 dosen	 sebagai	 instrumental inputs. 
Pelaksanaan	pembelajaran	dimonitor	secara	terus	menerus	untuk	menentukan	
efektivitas	kegiatan-kegiatan	yang	telah	direncanakan.	Informasi	bahan	balikan	
dikumpulkan	 guna	 menilai	 tingkat	 keberhasilan	 pembelajaran.	 Para	 dosen	
selanjutnya	 melakukan	 tindakan-tindakan	 perbaikan	 secara	 kontinyu,	 dengan	
menerapkan	 pendekatan-pendekatan	 baru	 dan	 inovatif	 guna	 membangun	
model	 pembelajaran	 yang	 lebih	 baik.	 Hasil	 interaksi	 dalam	 perkuliahan	 ini	
kemudian	diukur	untuk	mengevaluasi	sejauhmana	tujuan-tujuan	telah	tercapai	
dalam	proses	pembelajaran	tersebut.	Pada	akhirnya,	program	manajemen	mutu	
pembelajaran	ini	diharapkan	mampu	mencetak	lulusan	berkualitas,	yakni	yang	
dapat	memenuhi	standar	mutu	dan	tuntutan	pasar	tenaga	kerja.	

Sehubungan	 dengan	 itu,	 terdapat	 beberapa	 konsep	 dasar	 dan	 prinsip-
prinsip	penyelenggaraan	TQM  yang	perlu	dipahami	dan	dikuasai	dengan	baik	
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oleh	dosen	maupun	pimpinan	perguruan	tinggi	disajikan	sebagai	berikut.
Paradigma TQM

Manajemen	Mutu	Total	merupakan	 salah	 satu	pendekatan	berorganisasi,	
dikembangkan	berdasarkan	pandangan	manajemen	(philosophy of management) 
dengan	 prinsip	 dasar	 melakukan	 perbaikan	 secara	 terus	 menerus	 untuk	
merespon	 berbagai	 bentuk	 kebutuhan	 dan	 keinginan	 para	 pelanggan.	 Secara	
spesifik,	 manajemen	 organisasi	 yang	 menerapkan	 pendekatan	 TQM	 memiliki	
pandangan	hidup	sebagai	berikut:
•	 Manajemen	berfokus	penuh	pada	pelanggan
•	 Perhatian	manajemen	pada	upaya-upaya	perbaikan	secara	terus	menerus
•	 Fokus	manajemen	kepada	kualitas	proses
•	 Peningkatan	mutu	segenap	aspek	pekerjaan	organisasi
•	 Pengukuran	kinerja	dan	kualitas	secara	akurat
•	 Pemberdayaan	para	anggota	organisasi

Model	 manajemen	 mutu	 memiliki	 tujuan-tujuan	 konkret,	 anatara	 lain	
memberdayakan	 segenap	 anggota	 agar	 segenap	 usaha	 yang	mereka	 lakukan	
berokontribusi	 secara	 total	 kepada	 proses	 manajemen	 yang	 berkualitas,	
obsesi	kepada	mutu	setiap	 layanan	yang	diberikan,	dan	menghasilkan	produk	
akhir	pekerjaan	yang	memuaskan	baik	dari	sudut	pandang	pelanggan	maupun	
bagi	 kepentingan	 pengembangan	 organisasi	 dalam	 jangka	 panjang.	 Fungsi	
pemberdayaan	 dilaksanakan	 secara	 efektif	 terhadap	 segenap	 iondividu	 guna	
mendukung	program-program	perbaikan	dan	pengembangan	mutu	pekerjaan	
sebagai	 mana	 diikhtisarkan	 dalam	 Gambar	 4.12.	 	 Budaya	 organisasi	 baru	
dibangun	dan	dikembangakan	sedemikian	rupa	guna	menjamin	terlaksananya	
program	peningkatan	mutu	 sebagai	 suatu	proses	 yang	berkelanjutan.	Apabila	
budaya	organisasi	yang	ada	tidak	match	dengan	karakteristik	perilaku	perubahan	
manajemen	 mutu,	 maka	 dikharwatirkan	 usaha-usaha	 perbaikan	 mutu	 itu	
tidak	 dapat	 beroperasi	 secara	 efektif.	 Untuk	 mendukung	 keberlanjutan	 misi	
pengelolaan	mutu	secara	terpadu,	maka	perlu	diimbangi	dengan	penyesuaian	
kultur	atau	penciptakan	iklim	kerja	yang		lebih	relevan.	

Gambar	4.12.		Tujuan-tujuan	konkret	TQM	di	dalam	organisasi	
Sumber:	Hur,	2010
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Karakteristik model TQM di sekolah atau Perguruan Tinggi
Segenap	upaya	peningkatan	mutu	dapat	dilakukan	oleh	pimpinan	Perguruan	

Tinggi	maupun	para	dosen	di	dalam	pelaksanaan	perkuliahan.	Yang	menjadi	dasar	
pertimbangan	utama	adalah	bahwa	mereka	semua	berposisi	 sebagai	manajer	
di	dalam	penyelenggaraan	sistem	pendidikan	dan	pembelajaran	sesuai	lingkup	
tanggung	jawab	masing-masing.	Dalam	penerapan	model	TQM,	Rektor,	Dekan,	
dan	 Dosen	 otomatis	 dituntut	 kemampuan	 dalam	 	 melaksanakan	 fungsi	 dan	
peranan	sebagai	manajer.	Pimpinan	(Rektor,	Dekan)	berfungsi	sebagai	manajer	
di	lembaga	atau	organisasi	yang	mereka	pimpin.	Sedangkan	para	dosen,	diminta	
berperan	 banyak	 sebagai	 manajer	 di	 dalam	 kelas/perkuliahan.	 Untuk	meraih	
prestasi	dalam	penyelenggaraan	proses	pengelolaan	manajemen	mutu	terpadu,	
maka	segenap	tindakan	mereka	perlu	memenuhi	beberapa	karakteristik,	antara	
lain:	
•	 Berfokus	pada	mahasiswa		sebagai	pelanggan
•	 Obsesi	yang	tinggi	terhadap	mutu	hasil	pendidikan	
•	 Komitmen	jangka	panjang
•	 Perbaikan	pembelajaran	secara	terus	menerus
•	 Adanya	kebebasan	yang	terkendali
•	 Kesatuan	yang	terkendali
•	 Pemberdayaan	sumber	daya	yang	tersedia	khususnya	SDM
•	 Pendidikan	dan	pelatihan	terhadap	dosen	dan	karyawan	Universitas
•	 Segenap	 personil	 di	 lingkungan	 kampus	 harus	 memiliki	 komitmen	

melakukan	 inovasi	 untuk	 meningkatkan	 mutu	 pembelajaran	 yang	 diikuti	
oleh	mahasiswa.

Persyaratan sukses penerapan TQM

Kesemua	 langkah	 yang	 ditempuh	 dalam	 dunia	 manajemen	 pendidikan	
beroientasi	 sepenuhnya	 kepada	 pelayanan	 pembelajaran	 yang	 berkualitas.	
Pencapaian	 target-target	mutu	perkuliahan	yang	harus	diraih	oleh	mahasiswa	
sebagai	pelanggan	mampu	terpenuhi	manakala	pimpinan	Perguruan	Tinggi	dan	
para	dosen	atau	tenaga	pengajar	memenuhi	persyaratan	utama	penyelenggaraan	
TQM	yakni	dengan	terus	melakukan	pengukuran	kinerja,	dan	tindakan-tindakan	
perbaikan	yang	diperlukan	secara	terus	menerus.	

Langkah-langkah strategis penerapan model TQM dalam peningkatan mutu 
pembelajaran di perguruan tinggi

Keberhasilan	 pembelajaran	 di	 kampus	 atau	 kelas	 selalu	 menjadi	 target	
umum	 penyelenggaraan	 pendidikan	 yang	 berorientasi	 pada	 mutu.	 Seorang	
dosen	yang	berkomitmen	menggunakan	model	TQM dalam	proses	pembelararan	
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dapat	 secara	 sederhana	 mengawali	 langkah-langkah	 peningkatan	 mutu	
tersebut	melalui	 langkah-langkah	 terpadu	TQM sebagai	 suatu	siklus,	misalnya	
sebagaimana	digambarkan	sebagai	berikut.	

Gambar	4.13.	Siklus	TQM

Komponen-komponen	model	tersebut	dapat	dideskripsikan	sebagai	berikut.
Plan 

Pada	tahap	ini,	sebagai	seorang	dosen	yang	tengah	menyiapkan	rancangan	
maupun	 pelaksanaan	 pembelajaran	 di	 kelas	 perlu	 memikirkan	 secara	 logis,	
dan	secara	sistematis	merencanakan	tentang	apa-apa	yang	akan	dilaksanakan	
untuk	 peningkatan	mutu	 pembelajaran	 secara	 total	 atau	menyeluruh.	 Dosen	
bersama	seluruh	crew	pendukung	berusaha	menjawab	pertanyaan	what? why? 
when? where, and how?	Secara	spsesifik	seorang	dosen	atau	tenataga	pengajar	
berkewajiban	menhyiapkan	rancangan	pembelajaran	uang	dilaksakana		di	kelas	
datau	daalam	perkuliahjan.	Beberapa	komponen	rancangan	perkuliahan	meliputi	
misalnya:	 learning outcome,	 kompetensi,	 materi,	 dan	 teknik	 pelaksanaan	
perkuliahan	 (metode,	 bentuk	 kegiatan,	 sistem	 evaluasi).	 	 Masing-masing	
Perguruan	 Tinggi,	 Jurusan	 dan	 Prodi	 kemungkinan	 memiliki	 format	 berbeda	
dalam	pengembangan	rancangan	tersebut.	

Kegiatan	 peningkatan	 mutu	 pembelajaran	 dirancang	 sedemikian	 rupa	
guna	 meningkatkan	 kepuasan	 para	 mahasiswa	 sebagai	 pelanggan.	 Kepuasan	
tersebut	antara	lain	dikaitkan	dengan	hasil	belajar	yang	dicapai	(terukur	dengan	
skor	 dan	 nilai	 hasil	 perkuliahan).	 Di	 samping	 itu,	 dapat	 diukur	 berdasarkan	
tingkat	 kepuasan	 mahasiswa	 mutu	 materi	 perkulihan,	 proses	 dan	 metode/
teknik	 interaksi	 p[embelajaran	 di	 kelas,	 lingkungan	 pembelajaran,	 dan	
penampilan	 dosen	 ketika	 bertugas	 di	 kelas.	 Secara	 umum	 pemerintah	 telah	
menggariskan	 beberapa	 standar	 utama	 yang	 dapat	 dijadikan	 patokan	 dalam	
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pengelolaan	manajemen	mutu	 ini.	Sesuai	dengan	PPRI	Nomor	19	 tahun	2005	
tentang	 standar	 nasional	 pendidikan,	 terdapat	 beberapa	 patokan	 dasar	 yang	
dapat	dijadikan	pertimbangan	dalam	pengembangan	model	manajemen	mutu	
terpadu	perkuliahan,	 antara	 lain:	 standar	 isi,	 proses,	 kompetensi	 lulusan,	dan	
standar	penilaian.	pendidikan.	Dengan	kata	lain,	model	TQM	dalam	pelaksanaan	
pembelajaran	 mempersyaratkan	 apakah	 unsur-unsur	 standar	 tersebut	 sudah	
terpenuhi.	Sejauhmana	tingkat	kepuasan	mahasiswa	terhadap	jasa	(ketersediaan	
proses	pembelajran	yang	berkualitas)	dan	produk	hasil	berupa	nilai	perkuliahan	
yang	 mereka	 raih?	 Pertanyaan-pertanyaan	 tersebut	 perlu	 dijawab	 secara	
rasional,	dan	dijadikan	sebagai	bahan	pertimbangan	dalam	proses	penyusunan	
rancangan	 pembelajaran	 yang	 akan	 dilaksanakan	 bersama	mahasiswa.	 Teknis	
pengembangan	unsur-unsur	dalm	komponen	masing-masing	 standar	 tersebut	
didasarkan	 pada	 program,	mata	 akuliah,	 dan	 pedoman	 penilaian	 yang	 diatur	
oleh	Perguruan	Tinggi	masing-masing,	atau	sesuai	dengan	Perpu	yang	berlaku.

Do
Pada	tahap	ini,	segenap	rencana	tindakan	yang	telah	ditentukan	dilaksanakan	

dalam	rangka	mencapai	tujuan	peningkatan	mutu	pembelajaran	di	 lingkungan	
kampus.	 Segenap	 unsur	 yang	 telah	 dikembangkan	 dan	 dimuat	 dalam	 format	
rancangan	pembelajaran	wajib	 dijadikan	pedoman	oleh	 seorang	dosen	 ketika	
melaksanakan	proses	pembelajaran	di	dalam	sesi-sesi	perkuliahan.

Check
Memeriksa	 atau	 melakukan	 monitoring	 perkembangan	 model-model	

tindakan	 peningkatan	 mutu	 pembelajaran	 yang	 diterapkan.	 Dosen	 bersama	
mahasiswa	 melakukan	 komunikasi	 untuk	 mengumpulkan	 informasi	 tentang	
sejauhmana	 tujuan-tujuan	 pembelajaran	 tercapai?	 Bagaimana	 penilaian	
mahasiswa	terhadap	tingkat	penguasaan	materi	yang	mereka	pelajari?	Apakah	
pendekatan	dan	teknik	pembelajaran	yang	digunakan	efektif	dalam	meningkatkan	
kualitas	 pembelajaran?	 Seberapa	 efektifkah	 pendayagunaan	 sumber-sumber		
pembelajaran	 yang	 tersedia?	 Sejauhmana	 model-model	 peningkatan	 mutu	
pembelajaran	 yang	 telah	 dirancang	 dapat	 mengatasi	 persoalan	 proses	
pembelajaran	yang	ditemukan	mahasiswa	dan	dosen,	dan	membawa	perubahan	
ke	arah	yang	lebih	baik,	menuju	kualitas	output	pembelajaran	yang	lebih	tinggi.	
Berdasarkan	 pertanyaan-pertanyaan	 tersebut	 dosen	 dan	 mahasiswa	 dapat	
mengembangkan	model-model	 yang	 relevan	 dalam	mengatasi	 permasalahan	
perkuliahan,	dan	berkomitmen	untuk	melakukan	perbaikan-perbaikan	ke	depan.

Act
Merupakan	tindakan	yang	diambil	dalam	rangka	menindaklanjuti	kemajuan	

yang	telah	ditunjukkan	dalam	pelaksanaan	program	TQM	sesuai	hasil	monitoring	
(process checking),	 agar	 kualitas	 output	 pembelajaran	 secara	 kontinyu	 dapat	
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ditingkatkan.	 Pada	 tahap	 ini	 dosen	 bersama	mahasiswa	melakukan	 tindakan-
tindakan	 perbaikan	 terhadap	 unsur-unsur	 yang	 ditemukan	 dalam	 tahap	
monitoring.	 Contoh	 konkret	 antara	 lain	 misalnya	 dosen	 mengembangkan	
rancangan	 materi	 baru,	 perubahan	 metode	 perkuliahan,	 perubahan	 struktur	
kelompok,	 pendekatan	 individual	 mahasiswa,	 perbaikan	 sistem	 komunikasi,		
perubahan	iklim	kelas,	dan	penyuesuaian	bobot	penilaian.		

Kiat-kiat pemuasan mahasiswa sebagai pelanggan 

Dosen	bersama	para	pembina	program,	seperti	para	Ketua	Program	Studi	
dan	 Ketua	 Jurusan,	 dapat	 memulai	 proses	 manajemen	mutu	 secara	 terpadu	
dengan	memperhatikan	kiat-kita	sukses	sebagai	berikut.
•	 Mentukan	atribut	produk/jasa	penyelenggaraan	model	pembelajaran	yang	

paling	penting	bagi	mahassiswa	pelanggan	sesuai	prioritas.
•	 Mentukan	 tingkat	 kepuasan	 mahasiswa	 sebagai	 pelanggan	 terhadap	

masing-masing	atribut	tersebut
•	 Mentukan	dan	pahami	karakter	mahasiswa	sebagai	pelanggan
•	 Mengembangkan	model	 TQM	 untuk	meningkatkan	 kepuasan	mahasiswa	

terhadap	proses	dan	hasil	pembelejaran.
•	 Mengembangkan	 perangkat	 ukuran	 kinerja	 dosen	 di	 dalam	 kelas	 atau	

selama	proses	pembelajaran,	dan	menentukan	bidang	mana	dalam	proses	
yang	memiliki	dampak	terbesar	terhadap	kinerja	tersebut.

•	 Menghubungkan	hasil	umpan	balik	dari	mahasiswa	atau	pelanggan	dengan	
langkah-langkah	pembelajaran	yang	diterapkan	oleh	para	dosen	pada	tahap	
proses	pelaksanaan	model TQM	dalam	proses	pembelajaran.
Di	 samping	 itu,	 untuk	 mendukung	 keberhasilan	 program	 TQM	 tersebut,	

maka	 	 komponen-komponen	 yang	 tertlibat	 di	 lingkugan	 kampus	 khususnya	
Jurusan	 perlu	melakukan	 perbaikan-perbaikan	 budaya	 kerja	 dan	manajemen.		
Segenap	usaha	yang	dilaksanakan	di	dalam	sistem	penyelenggaraan	Perguruan	
Tinggi	 harus	 bersinergi	 dengan	 aspek-aspek	 pengembangan	 pembelajaran	
seperti	digambarkan	sebagai	berikut.	

Gambar	4.14.	Pelaksanaan	TQM dalam	rangka	peningkatan	mutu	pembelajaran
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Penerapan	 TQM juga	 perlu	 mendapatkan	 dukungan	 organisatoris	 dan	
pembagian	 tugas	 yang	 jelas	 di	 antara	 unsur-unsur	 penanggungjawab	 agar	
program-programnya	 dapat	 terlaksana	 secara	 efektif.	 Sebelumnya	 telah	
diikhtisarkan	 bagaimana	 model	 pembagian	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	
penyelenggaraan	 kegiatan-kegiatan	 peningkatan	 mutu	 terpadu	 di	 lingkugan	
Perguruan	Tinggi.

Rangkuman

Beberapa	pokok	bahasan	telah	didiskusikan	dalam	bagian	ini,	terutama	fokus	
tentang	latar	belakang,	konsep	dasar,	dan	bagaimana	pelaksanaan	model	TQM 
dalam	program	peningkatan	mutu	pendidikan	dan	pembelajaran	di	sekolah	dan	
Perguruan	Tinggi,	khususnya	Fakultas	dan	Jurusan.	Model	manajemen	terpadu	
dapat	dijadikan	sebagai	framework	bagaimana	seorang	dosen	mengembangkan	
model	 pembelajaran	 efektif,	 melalui	 pendekatan	 pemberdayaan	 pogtensi	
individu	mahasiswa	 guna	menumbuhkan	 semangat	 belajar	 tinggi,	 kreatif	 dan	
mandiri.	Strateginya	adalah	melakukan	membangun	budaya	baru	pembelajaran,	
dan	 melakuan	 perbaikan	 secara	 terus	 menerus	 terhadap	 setiap	 komponen	
system	pembelajaran.	 Sehingga	proses	 pendidkikan	 yang	dilaksanakan	benar-
benar	 dapat	 menciptakan	 individual learning capacity	 dan	 tingkat	 kepuasan	
para	 siswa	maupun	mahasiswa	 sebagai	 pelanggan.	 Sehingga	dapat	 dihasilkan	
performa	output	pembelajaran	yang	maksimal.

Tugas-tugas diskusi

Tugas diskusi #1 
Merumuskan	program	TQM berdasarkan	kasus	atau	isu	mutu	manajemen	di	

dalam	organisasi	sekolah.	Mahasiswa	atau	peserta	menganalisis	masalah	sesuai	
kasus	atau	isu	yang	dipilih.	Hasil	kongkret	tugas	diskusi	supaya	dilaporkan	secara	
singkat	menggunakan	matriks	program/kegiatan	TQM di	bawah	ini.	Pertanyaan-
pertanyaan	penuntun	untuk	mengerjakan	tugas	diskusi:

Apakah	 program	 stratgis	 peningakatan	 mutu	 yang	 akan	 dilaksanakan	 di	
lembaga	pendidikan	seperti	sekolah	maupun	perguruan	tinggi?
1.	 Bagaimana	pelaksanaannya?
2.	 Bagaimana	cara/teknik	pengendaliannya?
3.	 Bagaimana	tindakan	(action)	yang	diambil?
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Tugas diskusi #2 
Keberhasilan	 penyelenggaraan	 program	 TQM	 sangat	 tergantung	 pada	

bagaimana	 cara	 kepala	 sekolah	 dan	 pimpinan	 perguruan	 tinggi	 dan	 fakultas	
sebagai	 pemimpin	 berperilaku.	 Pelajari	 dengan	 baik	 pendekatan-pendekatan	
atau	model	 kepemimpinan	 organisasi.	 Diskusikan	model	 kepemimpinan	 yang	
bagaimanakah	 yang	 dapat	 secatra	 efektif	 mendukung	 program	 peningkatan	
mutu	penyelenggaraan	organisasi	sekolah	maupun	universitas?
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Pengantar

Sebagai	 sebuah	 sistem,	 proses	 kepemimpinan	 sekolah	 perlu	mempunyai	
arah	usaha	yang	jelas.	Mau	dibawa	ke	mana	perjalanan	roda	organisasi	sekolah,	
harus	 mendapatkan	 pedoman	 yang	 jelas.	 Yang	 memiliki	 kekuatan	 strategis	
mengembangkan	 dan	 mensosialisasikan	 arah	 tersebut	 terletak	 pada	 posisi	
seorang	 kepala	 sekolah.	 Untuk	 menjamin	 keberlangsungan	 penyelenggaraan	
kegiatan-kegiatan	organisasi	 yang	bersinergi	 sepenuhnya	dengan	visi	dan	misi	
organisasi	pendidikan,	maka	kepala	sekolah	sebagai	pemimpin	perlu	mempunyai	
orientasi	yang	jelas	dalam	membangun	tim	kerja	yang	kuat	untuk	mendukung	
proses	 pencapaian	 tujuan	 pendidikan	 di	 sekolah.	 Kepala	 sekolah	 perlu	
mengembangkan	suatu	model	kepemimpinan	yang	dapat	mendorong	segenap	
komponen	sumber	daya	manusia	dan	pendayagunaan	sumber-sumber	lain	yang	
tersedia	 secara	 maksimal,	 efektif	 dan	 efisien	 demi	 tercapainya	 target-target	
penyelenggaraan	 program	 organisasi	 sekolah.	 Realidsasi	 harapan	 demikian	
mempersyaratkan	 pentingnya	 penerapan	 manajemen	 dan	 kepemimpinanm	
organisasi	yang	berbasis	sekolah	(school-based management and leadership).

Mengapa Kepemimpinan Berbasis Sekolah Diterapkan?

Keberhasilan	 sekolah	 dalam	 melaksanaan	 program	 pendidikan	 dan	
pengembangannya,	 perlu	 didukung	 dengan	 efektivitas	 kepemimpinan		
pendidikan	yang	dijalankan	oleh	para	eksekutif	lembaga	pendidikan	khususnya	
para	kepala	sekolah,	pengawas,	maupun	administrator	lain	yang	diberi	tugas	dan	
tanggung	 jawab	 untuk	mengambil	 inisiatif	 pelaksanaan	 fungsi	 kepemimpinan	
pendidikan	 di	 sekolah.	 Mereka	 	 harus	 dapat	 mengelola	 	 lembaga-lembaga		
pendidikan	 ini	 (sekolah)	agar	dapat	berkembang	maju	dari	waktu	 	 ke	 	waktu.	
Segenap		sumber	daya	yang	ada	harus		didayagunakan		sedemikian	rupa.	Para	
guru	perlu	digerakkan	 secara	efektif,	dan	 	hubungan	baik	 	 antar	 	 staf	 sekolah	

5
ORIENTASI KEPEMIMPINAN ORGANISASI SEKOLAH
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dibina	agar	tercipta		suasana		kerja		yang	positif,		menggairahkan	dan	produktif.	
Demikian	 pula	 penataan	 fisik	 dan	 administrasi	 atau	 ketatalaksanaan	 perlu	
dibina	 	 agar	 menjadi	 lingkungan	 	 pendidikan	 yang	 mampu	 menumbuhkan		
kreativitas,	 	 disiplin	 dan	 semangat	 belajar	 yang	tinggi	 bagi	 	 siswa.	 Ini	 	 semua		
mempersyaratkan		perlunya	penerapan		kepemimpinan	yang	berorientasi	pada	
kepentingan	sekolah	secara	sistematis	dan	berkelanjutan.	

Kepemimpinan	 pendidikan	 yang	 diterapkan	 di	 sekolah	 sangat	 penting		
karena	 	 merupakan	 motor	 penggerak	 	 bagi	 	 segenap	 sumber	 daya	 sekolah	
yang	 tersedia,	 terutama	 guru-guru	 dan	 karyawan	 sekolah.	 Begitu	 besarnya	
peranan	kepemimpinan	pendidikan	tersebut	dalam	proses	pencapaian		tujuan	
pendidikan,	sehingga	tidak	berlebihan	kalau	dikatakan		bahwa		sukses	tidaknya		
kegiatan		sekolah		sebagian		besar		ditentukan		oleh	kualitas	kepemimpinan	yang	
dimiliki	oleh	pimpinan	sekolah	maupun	lembaga	pendidikan	lain	yang	relevan,	
yakni	kualitas kepribadian, penguasaan konsep dan tehnik kepemimpinan efektif 
sesuai	dengan	situasi		dan	kondisi	yang	dihadapi.	Gorton	dan	Schneider	(1991)	
dalam	buku	School-Based Leadershi: Challenges and opportunities menegaskan	
bahwa	 meskipun	 penyelenggaraan	 kegiatan	 administrasi	 dan	 supervisi	
pendidikan	 itu	 harus	 diterapkan	 sebagai	 bentuk	 team work, 	 permasalahan	
pendidikan	 (khususnya	 di	 sekolah)	 tidak	 akan	 terpecahkan	 apabila	 para	
kepala	 sekolah	 dan	 pengawas	 pendidikan	 tidak	 mampu	 menerapkan	 fungsi	
kepemimpinan	mereka	 demi	 kepentingan	 	 sekolah	 (school based-leadership).	
Bahkan	untuk	memulai	perbaikan	mutu	di	segenap	 lembaga	pendidikan	perlu	
dilakukan	pertama-tama	dengan	memperbaiki	kepemimpinan	admkinistrasi	dan	
supervisi	 pendidikan	 di	 sekolah.	 Proses	 kepemimpinan	 pendidikan	 di	 sekolah	
harus	berfungsi	optimal,	dan	oleh	karenanya	kepala	sekolah	dituntut	mempunyai	
kemampuan	kepemimpinan	yang	tinggi	agar	dapat	mengambil	inisiatif/prakarsa	
dalam	rangka	peningkatan	mutu	sekolah.

Konsep Kepemimpinan Berbasis Sekolah

Kepemimpinan	berbasis	sekolah	(school based-leadership)	diartikan	sebagai	
usaha	pimpinan	pendidikan	terutama	kepala	sekolah	secara	otonom dan	penuh	
inisiatif	dalam mempengaruhi,  mendorong,  membimbing, mengarahkan, 	dan  
menggerakkan	 staf	 	 sekolah	agar	dapat	bekerja	 secara	efektif	 	dalam	 	 rangka	
mencapai	sasaran	sesuai	dengan	visi	dan	misi	pendidikan	yang	telah	ditetapkan.	
Atau	 dapat	 pula	 dirumuskan	 	 sebagai	 bantuan	 yang	 diberikan	 oleh	 kepala	
sekolah	 terhadap	 staf	 dalam	 penetapan	 dan	 usaha-usaha	 pencapaian	 tujuan	
pendidikan	secara	partisipatif	dan	otonom	demi	kepentingan	organisasi	sekolah	
sebagai	 suatu	 sistem.	 Sebagaimana	 konsep	 kepemimpinan	 pada	 umumnya,	
kepemimpinan	berbasis	sekolah	pada	dasarnya		dapat	diwujudkan	dalam	suatu	
situasi	yang	memiliki	unsur-unsur:	pimpinan	(kepala	sekolah),	orang-orang	yang	
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dipimpin	(antara	lain	guru-guru,	karyawan,	siswa,	dan	orang	tua	siswa),	tindakan	
penggerakkan	 untuk	 mencapai	 tujuan	 (proses	 kerja	 sama	 penyelenggaraan	
pendidikan),	dan	tujuan	yang	ingin	dicapai	(tujuan	pendidikan)	Di	samping	itu,		
secara	 sistemik	 segenap	 aktivitas	manajemen	 dan	 kepemimpinan	 pendidikan	
di	 sekolah	dapat	dikategorikan	berbasis	 sekolah	apabila	memiliki	 karakteristik	
sebagai	berikut:

Input Pendidikan
•	 Memiliki	kebijakan	peningkatan	mutu
•	 Sumber	daya	tersedia		dan	siap	difungsikan
•	 Memiliki	harapan	akan	prestasi	yang	tinggi
•	 Fokus	pada	pelanggan	(peserta	didik)
•	 Memiliki	input	manajemen	yang	memadai	

Proses
•	 Efektivitas	proses	belajar	mengajar	tinggi
•	 Kepemimpinan	sekolah	yang	kuat
•	 Manajemen	SDM	yanhg	efektif
•	 Memiliki	budaya	mutu
•	 Tim	kerja	yang	kompak,	cerdas,	dinamis
•	 Memiliki	kemandirian	dalam	melaksanakan	manajemen	pendidikan
•	 Akuntabilitas	(accountable)
•	 Partisipasi	masyarakat	tinggi
•	 Kemauan	maju/mendukung	perubahan
•	 Evaluasi	dan	perbaikan	secara	berkelanjutan
•	 Keterbukaan
•	 Responsif	dan	antisipatif
•	 Sustainabilitas

Output
•	 Sekolah	memiliki	 harapan	 yangn	tinggi	 dalam	upayanya	mencapai	 tujuan	

yang	telah	ditetapkan,	baik	dari	segi	akademik	maupun	non-akademik.

Apakah dengan Kedudukan sebagai Kepala Sekolah Otomatis Sudah Mem-
impin? 

Secara	empiris	dapat	dibuktikan	bahwa	posisi	seorang	manajer	di	lembaga	
apapun	 tidak	mesti	 atau	 otomatis	melaksanakan	 fungsi	memimpin	 (leading).	
Kepala	 sekolah,	 Direktur	 atau	 Ketua	 sebuah	 Perguruan	 Tinggi,	 dan	 Rektor	
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misalnya	 adalah	 merupakan	 bentuk-bentuk	 jabatan	 atau	 kedudukan	 formal	
organisasi	yang	otomatis	bisa	disebut	sebagai	manager		dalam	lembaga	tempat	
mereka	 ditugaskan.	 Tetapi,	 apakah	 para	 pemangku	 jabatan	 tersebut	 dapat	
melaksanakan	fungsi	“memimpin”	masih	perlu	ditunjukkan	dalam	pelaksanaan	
tugas	yang	dibebankan	kepada	mereka.	

Kontroversi	perbedaan	antara	konsep	tugas	kepemimpinan	dan	manajemen	
terus	 terjadi	 di	 dalam	 konsep	 maupun	 praktik	 (Yukl,	 2010).	 Kepemimpinan	
berbeda	 dengan	 manajemen	 (Goetsch	 &	 Davis,	 2002).	 Kenyataan	 memang	
ditemukan	 	 bahwa	 seseorang	 dapat	menjadi	 pemimpin tanpa	 harus	menjadi	
manajer	 (seperti	 para	 pemimpin	 informal	 di	 masyarakat),	 dan	 seseorang	
dapat	 menjadi	 manajer	 tanpa	memimpin.	 Beberapa	 di	 antaranya	 dapat	 juga	
ditemukan	 orang	 yang	 berkedudukan	 sebagai	 manajer	 tetapi	 tidak	 memiliki	
bawahan	(seperti	seroang	manajer	akuntan	di	perusahaan).	Di	samping	itu,	tidak	
ada	orang	yang	mengusulkan	fungsi	managing	dan	leading	itu	sebagai	dua	hal	
yang	sama,	namun	adanya	pemahaman	yang	overlap tetap	menjadi	perbedaan	
pendapat	yang	sangat	tajam.

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

	 Di	sekolah,	pekerjaan	manajemen	dan	kepemimpinan	dapat	dibedakan.	
Sebagai	 manajer,	 kepala	 sekolah	 melaksanakan	 tugas	 mengkoordinir,	
mengarahkan,	 dan	 memberikan	 dukungan/bantuan/fasilitas	 terhadap	
pekerjaan	 bawahan	 dalam	 mencapai	 tujuan.	 Manajemen	 dengana	 demikian		
merupakan	 prilaku	 rutinyang	 berhubungan	 dengan	 pekerjaan	 seseorang.	
Adapun	 sebagai	 leader,	 kepala	 sekolah	 lebih	 banyak	melakukan	 hal-hal	 baru,	
mengadakan	perubahan,	mengambil	 inisiatif,	dan	 terobosan-terobosan	dalam	
usaha	memajukan	sekolah.	Tegasnya,	aktivitas	kepemimpinan	berbeda	dengan	
manajemen	rutin	dilihat	dari	segi	adanya	inisiatif,	struktur,	prosedur,	dan	tujuan-
tujuan	baru	yanhg	dihasilkan	oleh	sang	pemimpin.

Sudah Efektifkah Anda Melaksanakan Kepemimpinan di Sekolah?

Kepemimpinan	 disekolah	 dapat	 dikatakan	 berhasil	 manakala	 kinerja	
kepemimpinan	kepala	sekolah	itu	berhasil	merealisasikan	visi	dan	misi	sekolahnya.	
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Secara	sederhana	dapat	diketengahkan	bahwa	kepemimpinan	pendidikan	yang	
berhasil	 (efektif)	disekolah	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.

Tujuan dan Fungsi Kepemimpinan Berbasis Sekolah

Pelaksanaan	kepemimpinan	pendidikan	berbasis	 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	 dan	 bertindak	 untuk	
mengambil	 inisiatif,	keputusan	dan	langkah-langkah	konkrit	peningkatan	mutu	
pendidikan	melalui	proses	kepemimpinan	efektif	dalam	rangka	penyelenggaraan	
administrasi	dan	supervisi	pendidikan	di	sekolah	(administrative and supervisory 
leadership)	meliputi	subs-tansi-substansi	pengembangan,	antara	lain	kurikulum/	
pembelajaran	personalia,	sarana	prasarana,	keuangan,	kesiswaan,	dan	hubungan	
masyakat.	

Fungsi	 kepemimpinan	 pendidikan	 berbasis	 sekolah	 menunjuk	 kepada	
berbagai	tindakan	kepemimpinan	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	organic	kepemimpinan,	
baik	 sebagai	 leader	maupun	manager.	 Kedua	 fungsi	 ini	memiliki	makna	 yang	
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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. Untuk	 melaksanakan	 fungsi	 ini	 secara	 proporsional,	 terdapat	
sejumlah	peranan	yang	dapat	dijalankan	oleh	seorang	kepala	sekolah.  Sebagai	 
manager,	kepala	sekolah	berusaha	menempatkan	perhatian	pada	prosedur	dan	
hasil,	formalitas,	dan	proses	pencapaian	tujuan	melalui	usaha	orang	lain.	Untuk	
kepentingan	praktis	di	lapangan,	kedua	fungsi	tersebut	perlu	dipaparkan	dalam	
bentuk	tugas-tugas	konkrit	kepala	sekolah	sebagaimana	disajikan	di	bagian	lain	
paparan	berikut	ini.	

Ketrampilan Profesional Kepemimpinan Berbasis Sekolah 

Kepemimpinan	 yang	 berorientasi	 pada	 kepentingan	 sekolah	 memper-
syaratkan	kompetensi	profesional	yang	harus	dimiliki	kepala	sekolah,	meliputi	
aspek-aspek	sebagai	berikut:

Konseptual 
Kepala	 sekolah	 harus	memiliki	 kemampuan	 yang	 tinggi	 	 	 dalam	 aktivitas	

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

Hubungan kemanusiaan (human relation) 
Kepala	 sekolah	 harus	 mampu	 bekerja	 sama	 dengan	 dan	 melalui	 orang	

lainsecara	efektif,	dan	berusaha	membina	kerja	 sama	yang	baik	di	 lingkungan	
organisasi(sekolah)	 yang	 dipimpinnya.Kepala	 sekolah	 perlu	 menguasai	
kemampuan	berkomunikasi	dengan	orang	lain,	agar	dapat	menciptakan	hubungan	
baik	dengan	para	bawahannya.Untuk	mencapai	kemampuan	demikian,	sebagai	
seorang	pemimpin	ia	harus	dapat	mengenal	dirinya	sendiri,	“ekseptensi”	diri	dan	
sesame	orang	 lain.	Pengetahuannya	didasarkan	pada	bagaimana	membangun	
kepemimpinan	 yang	 efektif	 itu,	 memotivasi	 orang	 dewasa,	 perkembangan	
sikap,	group dynamics,	dan	pengembangan	sumber	daya	manusia.Justru	di	sini	
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sebenarnya	letak	kunci	keberhasilan	seorang	kepala	sekolah	sebagai	pemimpin	
dalam	mempengaruhi	bawahannya,	yakni	sejauhmana	ia	mampu	melaksanakan	
ketrampilan-ketrampilan	 yang	 menyangkut	 kemanusiaan	 ini.	 Bahkan,	 kalau	
digambarkan	 sebagaimana	 tertera	 pada	 gambar	 1	 pada	 tingkat	 apapun	
pimpinan	 itu	berada,	human skills	 ini	 perlu	mendapatkan	penekanan	 khusus.	
Hal	 mini	 disebabkan	 bahwa	 sebagai	 pemimpin	 kepala	 sekolah	 sesungguhnya	
banyak	terlibat	dalam	kontak-kontak	manusiawi	bukan	aspek	materiil.	Implikasi	
daripada	pendekatan	people centered	dalam	pengelolaan	organisasi	menuntut	
kemampuan	 sang	pimpinan	dalam	mengaplikasikan	ketrampilan-ketreampilan	
tersebut.

Teknis
Sebagai	 pemimpin,	 kepala	 sekolah	 dituntut	 kemampuannyadi	 dalam	

menggunakan	 pengetahuan,	 metode	 dan	 tehnik-	 tehnik	 tertentu	 dalam	
menyelesaikan	 suatu	 tugas	 secaraspesifik,	misalnya	menulis	 satuan	pelajaran,	
mengembangkan	 pengajaran	 unit,	 menyusun	 program	 supervisi	 klinis,	
menyiapkan	 agenda	 petrtemuan,	 dan	 mengatur	 penyelenggaraan	 rapat.	
Kegiatan-kegiatan	 teknis	 ini	 selalu	 hadir	 dalam	 setiap	 situasi	 administrative	
dan	supervise.	Namun	keterlibatan	seorang	kepala	sekolah	sebagai	pemimpin	
dalam	 kegiatan	 teknis	 tersebut	 semestinya	 disesuaikan	 dengan	 status	 atau	
tingkatan	sebagai	pimpinan	di	dalam	struktur	organisasi	sekolah.	Semakin	tinggi	
kedudukannya,	maka	secara	proporsional	aspek	teknis	yang	perlu	dikuasai	dan	
ditangani	seharusnya	menjadi	berkurang	sebagaimana	terlihat	pada	gambar	5.1.

Gambar	5.1.	Kedudukan	pimpinan	dalam	struktur	organisasi	dan	proporsi	jenis	
keterampilan	kepemimpinan	yang	diperlukan.
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Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Berbasis Sekolah
Agar	 	 pelaksanaan	 	 fungsi	 	 kepemimpinannya	 	 	 terlaksana	 dengan	 baik,	

sebagai	pemimpin	pendidikan,	Kepala	sekolah	harus	berpegang		kepada		prinsip-
prinsip	umum		kepemimpinan,		yakni:	konstruktif,		kreatif,	partisipatif,	kooperatif,	
delegasi	 yang	 baik,	 integratif,	 rasionalitas	 dan	 obyektivitas,	 pragmatisme,	
kesederhanaan,	dan	fleksibilitas.

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:
•	 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.
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Kapasitas Integratif
Dengan	 adanya	 fungsi-fungsi,	 spesialisasi,	 dan	 kepentingan	 staf	 yang	

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

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

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

Kepala	 sekolah	 berusaha	menetapkan	 kebijakan/keputusan	 secara	 akurat	
dengan	mempetimbangkan	kemampuan	staf	dan	sumber-sumber	yang	tersedia	
untuk	mendukung	pelaksanaannya	secara	operasional	di	sekolah.

Adaptabilitas 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.	

Alternatif Tipe Kepemimpinan Berbasis Sekolah

Tipe Dasar Kepemimpinan Kepala Sekolah
Melihat	bagaimana	kepala	sekolah	menggunakan	kekuasaannya,	 terdapat	

3	 (tiga)	buah	tipe	dasar,	yakni:	 (1)	otoriter	 	 (semuanya	 	serba	ditentukan	oleh	
kepala	sekolah	sebagai	pemimpin);	(2)	demokratis	(kerjasama	antara	pimpinan	
dan	 bawahan),	 dan	 (3)	 laissez-faire(semuanya	 bergantung	 	 kepada	 bawahan/
bersifat	masa		bodoh).	

Dari	 klasifikasi	 tipe-tipe	 dasar	 kepemimpinan	 tersebut,	muncul	 beberapa	
variasi	 lain.	Misalnya,	dari	tipe	kepala	 sekolah	yang	otoriter,	bergeser	 sebagai	
benevolent autocrat (pseudo democratic), atau	demokratik	semu. Kepala	sekolah	
demikian	 biasanya	 berusaha	 mendengarkan	 saran-saran/pendapat-pendapat	
bawahannya,	namun	pada	saat	keputusan	akan	diambil,	sikap	otoriternya	lebih	
nampak	karena	berusaha	menghasilkan	keputusan-keputusan	hanya	atas	dasar	
kepentingan	pribadi.	

Gaya-Gaya Kepemimpinan dan Karakteristik Individu yang Dipimpin
Variasi	 penggunaan	 tipe	 dasar	 kepemimpinan	 sebagaimana	 telah	

dikemukakan	sebelumnya,	dapat	berkembang	menjadi	tipe-tipe	kepemimpinan	
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lain	 yang	 lebih	 spesifik	 diwarnai	 oleh	 kadar	 prilaku	 kepemimpinan	 supportif-
direktif,	yakni: instruksi, konsultasi, partisipasi, dan delegasi. Gaya	kepemimpinan	
mana	 yang	 lebih	 efektif,	 tergantung	 kepada	 faktor	 situasional	 kepemimpinan	
antara	lain:	karakteristik	individu	yang	dipimpin,		pekerjaan,		lingkungan		sekolah,	
dan	kebudayaan		setempat.		Salah	satu	kenyataan	adalah	bahwa	kepala	Sekolah	
selalu	 berhadapan	 dengan	 faktor	 manusia	 (guru-guru,	 siswa,	 dan	 orang	 tua)	
sebagai	usur	penting	bagi	kelangsungan		sekolahnya.	Dengan	demikian	ia	harus	
berusaha	 memahami	 ciri-ciri	 kepribadian	 yang	 berbeda-beda	 antar	 individu,	
dan	memenentukan	alternatif	kepemimpinan	yang	sesuai	dengan	karakteristik	
individu/kelompok	yang	dipimpin	itu.

Implimentasi Fungsi Kepala Sekolah sebagai Leader yang Efektif

Peranan sebagai pemimpin pendidikan
Peranan	kepala	sekolah	sebagai	leader nampak	dalam	usaha	mempengaruhi	

staf	 sekolah	 untuk	 melaksanakan	 tugas-tugas	 dengan	 penuh	 antusias	 demi	
tercapainya	tujuan	pendidikan.	Beberapa	peranan	penting	kepala	SMU	sebagai	
leader	antara	lain	meliputi:	statesperson,  educational leader, supervisory leader, 
organizational leader, administrative leader, dan	team leader. Kesemua	peranan	
ini	sudah	dijelaskan	sebelumnya	di	bagian	lain	tulisan	ini.

Kepala	sekolah	membangun	dan	membina	iklim	kerja	sama	dengan	seluruh	
stafnya.		Peranan-peranan	yang	dapat	dimainkan	oleh	seorang	kepala	sekolah	itu	
diharapkan	dapat	terlaksana	dengan	baik	apabila	berusaha	mempertimbangkan	
faktor-faktor	kepemimpinan	di	sekolah	(leadership forces) yakni	teknis,	manusia,	
pendidikan,	 simbolik,	 dan	 budaya.Efektif	 tidaknya	 	 kepemimpinan	 sekolah	
sebagian	 besar	 dipengaruhi	 oleh	 situasi	 di	 mana	 kemungkinan	 faktor-faktor	
tersebut	muncul	dan	mempengaruhi	tingkat	intensitas	hubungan	atau	interaksi	
pimpinan	dengan	anggota	organisasi	sekolah.

Tahap-tahap pelaksanaan kepemimpinan efektif sekolah

Pemahaman potensi individu dan situasi kepemimpinan yang dihadapi
Untuk	 memimpin	 kelompok	 guru	 secara	 efektif,	 maka	 pemahaman	

terhadap	 tingkat-tingkat	 perkembangan	 	 mereka	 	 akan	 menentukan	 	 kadar		
perilaku		kepemimpinan	efektif		yang		dibutuhkan	yakni	“direktif	dan		suportif”		
dari	Kepala	Sekolah.	Sebagai	pedoman,	tingkat-tingkat	perkembangan	kelompok	
guru	umumnya	dapat	dilukiskan	sebagai	berikut:
P4	 =	 tingkat	 perkembangan	 guru	 tinggi	 dalam	 arti	 di	 samping	 mempunyai	

kemauan	kerja,	juga	mampu	melalukannya.
P3	 =	 tingkat	 perkembangan	 guru	 ada	 pada	 taraf	 sedang	 ke	 tinggi,	 ditandai	

dengan	adanya	kemampuan	tetapi	tidak	mau	atau	merasa	kurang	yakin	
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tentang	apa	yang	akan	dikerjakan	mereka.
P2	=	tingkat	perkembangan	guru	ada	pada	taraf	rendah	ke	sedang,	dalam		arti	

tidak	memiliki		kemampuan		tetapi	ada	kemauan	untuk	bekerja.
P1	=				tingkat	perkembangan	yang	rendah,	apabila	seorang	guru	tidak	mempunyai	

kemampuan	 dan	 kemauan	 untuk	 bekerja,	 dan	 merasa	 kurang	 yakin	
tentang	apa	yang	akandikerjakan.

Penerapan Gaya Kepemimpinan Efektif berbasis sekolah    
Kepemimpinan		sekolah		yang	berhasil,	adalah		suatu		proses	kepemimpinan	

yang	dapat	memenuhi	kebutuhan	dari		masing-masing	situasi	yang	dikemukakan	
di	atas,	dan	dapat	memilih/menerapkan	tehnik	atau	gaya	kepemimpinan	berikut	
sesuai	dengan		tuntutan	situasi	yang	dihadapi.Dengan		membentangkan	tingkat-
tingkat	perkembangan	guru	secara		vertikal	di	bawah	garis	gambar	kuadran		berikut,		
maka	 kepala	 	 sekolah	 dapat	 menghubungkan	 	 tingkat-tingkat	 	 perkembangan	
itu		pada	gaya-gaya	kepemimpinan	tertentu	pula.	Apabila		garis	kurva		itu	ditarik	
dari	 arah	 yang	 berlawanan,	 itu	 	 menunjukkan	 bahwa	 semakin	 tinggi	 tingkat	
perkembangan	 seseorang,	 	 semestinya	 	 gaya	 	 kepemimpinan	yang	dipakai	 juga	
juga		mengarah		pada	gaya	yang	lebih	tinggi	pula	(mulai	gaya	1,2,3,	dan	4).

Gaya Kepemimpinan Efektif Berbasis Sekolah

Gambar	5.2.	Gaya-Gaya	Kepemimpinan



92 Perilaku Organisasi Dalam Manajemen dan Kepemimpinan Stategik  

Pada	kuadran	tersebut	terdapat	4	pokok	gaya	kepemimpinan	yang	efektif,	
yaitu:
Gaya 1 = Instruksi (untuk P1)

Perilaku		Kepala	Sekolah	ada	pada	kadar		direktif		yang	tinggi,		dan		supportif		
rendah.	 Ia	 	 lebih	 	 banyak	 	 memberikan	 pengarahan	 	 secara	 spesifik,	 dan	
pengawasan		kepada		guru-guru	dengan	ketat.

Gaya 2 = Konsultasi (untuk P2)
Kepala	 sekolah	masih	memberikan	 pengarahan	 yang	 intesif	 kepada	 para	

guru,	karena	mereka	dipandang	belum	mampu;		tetapi	mengarah		kepada		kadar	
supportif	yang		tinggi		karena		adanya	kemauan	yang	ditunjukkan	oleh	mereka.

Gaya 3 = Partisipasi (utuk P3)
Kepala	sekolah	berusaha	mendorong	guru-guru	menggunakan	kemampuan	

yang	 dimiliki	 secara	 optimal.	 Seiring	 dengan	 	 kemampuan	 	 yang	 ditunjukkan	
guru-guru,	kepala	sekolah	lebih		banyak	bertukar		pandangan,	dan	memberikan	
kesempatan		kepada		mereka	mengambil	keputusan.

Gaya 4 = Delegasi (untuk P4)
Kepala		sekolah	tidak	banyak	memberikan		pengarahan		dan	“support”,		karena		

sesuai	unjuk	kemampuan	 	dan	 	kemauan	 	yang	 	ditunjukkan	para	guru,	maka	
kepala	sekolah	sudah	dapat		memberikan		tanggung	jawab	sepenuhnya	kepada	
para	 guru	 untuk	 	 meng-atasi	 dan	 menyelesaikan	 tugas-tugas/permasalahan	
yang	diserahkan		kepada	mereka.	Pengawasan	dan	pengarahan		hanya		diadakan	
seperlunya,	jika	situasi	memang	membutuhkannya.

Untuk	memprediksi	tingkat-tingkat	perkembangan	para		guru	secara	tepat,	
maka	 tugas	 	 pokok	 yang	 	 harus	 	 dilakukan	 adalah	 	 berusaha	 	memanfaatkan		
segenap	pengalaman	 	proses	kepemimpinan	yang	ada,	di	 	samping	 	mencoba	
memahami	konsep-konsep	perkembangan	 individu	khususnya	para	guru	yang	
dipimpin.	Di	samping	 itu,	untuk	menguji	 	 sejauh	mana	 	kadar	 	kepemimpinan	
sebagai		Kepala		Sekolah,		sebaiknya	secara	mandiri	seorang	kepala	sekolah	perlu	
melakukan	introspeksi	diri	dengan		mengevaluasi	efektivitas	kepemimpinan	yang	
selama	 ini	 telah	dilaksanakannya	di	 sekolah,	 kemudian	berusaha	menemukan	
alternative	mana	yang	paling	sesuai	dengan	situasi	yang	sedang	dihadapi.

Fungsi Kepala Sekolah sebagai Manager

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	
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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.

Pengawasan
	 Usaha	 sistematis	 seorang	 Kepala	 Sekolah	 dalam	 memonitor, menilai, 
dan membina	kegiatan	pembelajaran	agar	berjalan	sesuai	dengan	rencana,	dan	
mencapai	hasil	maksimal.

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.	Keterkaitan	masing-masing	fungsi	manajemen	tersebut	
dapat	dikhtisarkan	sebagai	berikut:
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Gambar	5.3.	Proses	pelaksanaan	manajemen	pendidikan	di	sekolah

Berbagai	aktivitas	manajemen	pendidikan	tersebut	tersebut	diselenggarakan	
oleh	 kepala	 sekolah	 secara	periodik	dan	 terjadwal	pada	 saat	menjelang	akhir	
tahun	 ajaran,	 awal	 tahun	 ajaran,	 cawu,	 bulanan,	 mingguan,	 harian.	 Adapun	
diskripsi	 tugas-tugas	 kepala	 sekolah	 sebagai	 manajer	 (dari	 segi	 proses)	
diikhtisarkan	dalam	matriks	berikut.

Pengembangan Kemampuan Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kemampuan	 kepemimpinan	 yang	 perlu	 dikembangkan	 meliputi	 kualitas	
atau	 sifat-sifat	 kepribadian,	 pemahaman	 dan	 penguasaan	 terhadap	 	 tujuan	
pendidikan,	pengetahuan,	dan	ketrampilan	profesional.	 Pengembangan	aspek	
kepribadian	 dilakukan	dengan	pendekatan	 	 self evaluation and improvement. 
Kepala	 sekolah	 perlu	 menyadari	 dan	 menilai	 sendiri	 profil	 kepribadiannya.	
Banyak	 cara	 yang	dapat	dilakukan	oleh	 seorang	kepala	 sekolah	untuk	menilai	
kepribadiannya,	antara	lain	melalui	test-test	kepribadian	yang	telah	disusun	oleh	
para	ahli,	maupun	dengan	tehnik	introspeksi	diri.	Pendekatan	ini	sangat	penting	
untuk	 mengetahui	 dan	 mengerti	 diri	 sendiri	 dengan	 lebih	 baik.	 Atas	 dasar	
temuan-temuan	yang	diperoleh	ia	berusaha	berlatih	menamamkan	kebiasaan-
kebiasaan	positif,	dan	meningkatkan	kualitas	kepribadian	yang	dimilikinya	kearah	
yang	lebih	positif.

Adapun	kemampuan	kepala	sekolah	dalam	aspek	tujuan,	pengetahuan,	dan	
ketrampilan	 profesional	 dapat	 dikembangkan	 dengan	 berbagai	 upaya	 antara	
lain	melalui	pendidikan,	pelatihan	dan	pembinaan	teknis	yang	dilakukan	secara	
berkesinambungan	di	sekolah	dan	wadah-wadah	pembinaan	profesional	kepala	
sekolah	di	daerah	atau	lingkungan	kerja	organisasi	sekolah.	
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Baik	 secara	 perorangan	 maupun	 kelompok,	 selanjutnya	 kepala	 sekolah	
secara	kontinyu	menyusun	rencana	pengembangan	kemampuan	kepemimpinan,	
melaksanakan,	 menilai	 keberhasilan	 program,	 dan	 mem-follow-up	 hasil	
penilaian	 dalam	 rangka	 pembinaan	 kjemampuan	 kepemimpinan	 secara	 lebih	
komprehensif,	meliputi	seluruh	aktivitas	administrasi/manajemen	poendidikan	
sebagaimana	telah	dijabarkan	sebelumnya.

Kriteria Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Sekolah

Sebagai	 pedoman	 praktis,	 keberhasilan	 kepemimpinan	 di	 sekolah	 dapat	
diukur	 atas	 dasar	 pelaksanakan	 fungsi	 sebagai	 leader	 dan	 manajer.	 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.	

Pelaksanaan fungsi/peranan kepemimpinan
Kepemimpinan	 sekolah	 dikatakan	 berhasil	 atau	 efektif	 manakala	 kepala	

sekolah			dapat	secara	berhasil	melaksanakan	fungsi	kepemimpinannya	dalam:
•	 merumuskan	misi	dan	tujuan	pendidikan,	dan	membantu		guru-guru	dalam	

memahami	 dan	 menetapkan	 strategi	 	 pencapaian	 tujuan	 pendidikan	 di	
sekolah.

•	 mengarahkan	 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	 di	

lingkungan	orghanisasi	sekolah.
•	 membangun	dan	membina	 iklim	kerja	 sama	yang	 lebih	baik	bagi	 seluruh	

staf.

Keberhasilan dalam penerapan tipe dan gaya kepemimpinan
Kreteria	kedua	lebih	menitikberatkan	evaluasi	kepadaproses	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	berikut:
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•	 Apakah	kepemimpinan	saya	
-			demokratis
-			otoriter
-			laissez-faire

•	 Gaya-gaya	kepemimpinan	apakah	yang	cenderung	saya	terapkan?
-	 intsruksi
-	 konsultasi
-	 partisipasi
-	 delegasi

•	 Sejauhmanakah	 efektivitas	 gaya	 kepemimpinan	 yang	 digunakan	 dalam	
segenap	situasi?

 
Pengembangan aspek-aspek kemampuan kepemimpinan

Di	 samping	 terhadap	 fungsi	 dan	 proses	 kepemimpinan,	 evaluasi	
kepemimpinan	 dapat	 ditekankan	 pada	 sifat-sifat	 kepribadian	 kepala	 sekolah,	
tujuan	pendidikan,	pengetahuan,	dan	ketrampilan	profesional	kepala	sekolah.

Pelaksanaan fungsi manajemen pendidikan
Keberhasilan	 kepala	 sekolah	 diukur	 atas	 dasar	 kemampuan	 di	 dalam	

mencapai	 tujuan	 melalui	 orang-orang	 yang	 dipimpinnya.	 Untuk	 mengetahui	
kualitas	 manajemen	 yang	 dilaksanakan,	 seorang	 kepala	 sekolah	 perlu	 secara	
obyektif	menjawab	pertanyaan	pokok	yaitu:	sejauhmana	efektivitas	perencanaan,	
pengorganisasian,	 koordinasi,	 pengawasan,	 dan	 penilaian	 terhadap	 substansi	
administrasi	pendidikan	yang	diselenggarakan	sekolah	selama	ini?	

Prosedur Penilaian

Evaluasi	 keberhasilan	 kepemimpinan	 kepala	 sekolah	 dapat	 dilakukan	
dengan	2	(dua)	buah	pendekatan,	yakni:
•	 Self evaluation (penilaian oleh diri sendiri),	dan
•	 Peer-group evaluation	(penilaian	oleh	teman	sejawat).

Apapun	 pendekatan	 yang	 dipilih,	 yang	 terpenting	 adalah	 bahwa	
seorang	 kepala	 sekolah	 harus	 dapat	 melaksanakan	 penilaian	 kemampuan	
kepemimpinannya	secara	demokratis	dan	obyektif,	demi	pengembangan	kualitas	
kepemimpinannya	secara	komprehensif.	Beberapa	tahap	yang	perlu	ditempuh	
kepala	sekolah	dalam	melaksanakan	penilaian	kepemimpinan	adalah:

Merumuskan tujuan evaluasi
Sesuai	 dengan	 kebutuhan	 selama	 kurun	 waktu	 tertentu	 (misalnya	

mingguan,	bulanan,	 caturwulan,	 dan	 tahunan)	 kegiatan	evaluasi	 dilaksanakan	
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dengan	tujuan:	mengetahui	efektivitas	kepemimpinan	yang	dilaksanakan	kepala	
sekolah,	 dan	 memperbaiki	 kekurangan-kekurangan	 yang	 ditemukan	 di	 dalam	
proses	kepemimpinan

Menyeleksi dan menyusun instrumen
Kepala	sekolah	dapat	memanfaatkan	sejumlah	instrume	standard	yang	telah	

disusun	oleh	para	ahli,	antara	lain	misalnya	instrumen	perilaku	kepemimpinan,	
orientasi	 kepemimpinan,	 dan	 test	 kepribadian.	 Instrumen-instrumen	 tersebut	
selanjutnya		diseleksi	atas	dasar	tujuan	spesifik	yang	ingin	dicapai.	Di	samping	
itu,	 kepala	 sekolah	 juga	 dapat	 meyusun	 sendiri	 instrumen-instrumen	 itu	
berdasarkan	fungsi	dan	aktivitas	kepemimpinan	yang	dilaksanakan	di	sekolah.

Melaksanakan pengukuran
Instrumen	 yang	 telah	 disiapkan	 selanjutnya	 disampaika	 	 kepada	 para	

responden(misalnya	 para	 guru,	 karyawan	 siswa,	 atau	 orang	 tua	 siswa)	 untuk	
dilengkapi	 secara	obyektif.	Di	 samping	 itu,	kepala	 sekolah	dapat	 	 	melengkapi	
sendiri	 instrumen-instrumen	 secara	 obyektif	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	
selfevaluation.

Mengolah data hasil pengukuran 
Data	 yang	 telah	 terjaring	 melalui	 instrumen-instrumen	 itu	 perlu	 diolah	

secara	kualitatif	maupun	kuantitatif	dengan	menggunakan	tehnik	prosentase	(%)	
maupun	alatalat	statistik	 lainnya	sesuai	dengan	kebutuhan.	Dengan	demikian,	
data	siap	diinterpretasikan	berdasarkantujuan-tujuan	dan	indikator		pengukuran	
yang	telah	ditetapkan.

Menyimpulkan
Hasil	pengkuran	tersebut	perlu	dirumuskan	dalam	bentuk	konklusi-konklusi	

yang		relevan,	dan	implikasinya	bagi	proses	kepemimpinan	selanjutnya.

Tindak lanjut evaluasi
Tahap	 ini	 dapat	 dilakukan	 sendiri	 oleh	 kepala	 sekolahguna	meningkatkan	

kualitas	 kepemimpinannya,	 dan	 dapat	 pula	 dilakukan	 bersama	 seluruh	 staf	
sekolah	untuk			menunjang	efektivitas	kepemimpinan	di	sekolah.

Kesimpulan

Akhirnya	dapat	disimpulkan	pada	jenis	posisi	apapun	seseorang	dipercaya	
memegang	suatu	jabatan	dalam	suatu	suatu	lembaga	atau	unit	kerja	termasuk	
di	dalamnya	kepala	sekolah	sebagai	kepala	sekolah	manajer pendidikan,	maka	
keberhasilannya	dalam	melaksanakan	tugas	pokok	yang	dipercayakan	kepadanya	
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sangat	 tergantung	pada	 seberapa	mampu	 ia	melaksanakan	 fungsinya	 sebagai	
leader.	Secara	formal	orang	bisa	saja	mengklaim	bahwa	ia	adalah	menjadi	boss	
atau	 kepala	 sekolah	 di	 dalam	 organisasi	 yang	 dipimpinnya,	 tetapi	 jika	 diukur	
dari	segi	kemampuan	membawa	bawahannya	untuk	meraih	keberhasilan	misi	
yang	 dimiliki,	maka	 semua	 itu	 sesungguhnya	 akan	 sangat	 tergantung	 kepada	
kapasitasnya	dalam	melaksanakan	fungsi	leading	(memimpin)	organisasi	secara	
berhasil.	Untuk	dapat	mengembangkan	potensi	kepemimpinan	yang	dimilikinya,	
maka	kepala	sekolah	perlu	banyak	melakukan	introspeksi	dan	terus	melakukan	
peningakatan	 kemampuan	 dalam	manajemen	 dan	 kepemimpinan	 pendidikan	
sesuai	dengan	tuntan	sekolah	masa	kini	dan	yang	akan	datang.

Tugas-tugas diskusi

Untuk	 meningkatkan	 mutu	 pendidikan	 di	 sekolah,	 maka	 kepala	 sekolah	
dan	para	guru	beserta	seluruh	komponen	kekuatan	di	organisasi	sekolah	perlu	
menyusun	 program	 peningkatan	 mutu	 pendidikan,	 dan	 menerapkan	 model	
kepemimpinan	berbasis	sekolah	secara	efektif.	Rumuskan	langkah-langkah	yang	
harus	ditempuh	oleh	pihak	sekolah,	meliputi:
1.	 Rumuskan	visi	dan	misi	organisasi
2.	 Tujuan	jangka	panjang	dan	pendek
3.	 Program	kerja	sekolah	selama	1	tahun
4.	 Langkah-langkah	kegiatan	manajemen	dan	kepemimpinan	berbasis	sekolah	

yang	harus	dilaks	sesuai	program	kerja	sekolah.
5.	 Organisasi	kerja
6.	 Rencana	anggaran	yang	dperlukan
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Keberhasilan	 seorang	 manajer	 sebuah	 organisasi	 tidak	 semata	 hanya	
ditentukan	oleh	kompetensi	dan	ketrampilan-ketrampilan	teknis	yang	dimiliki.	
Lebih-lebih	 kalau	 hanya	 mengandalkan	 kemampuan	 dalam	 pelaksanaaan	
kegiatan-kegiatan	rutin	dan	atau	hanya	bergantung	pada	kesiapan	modal	materiil.	
Melainkan	 bagaimana	 dia	 mampu	 bekerjasama	 dengan	 seluruh	 staf	 yang	
menjadi	 bawahannya,	 dan	 mendayagunakan	 segenap	 potensi	 anggota	 untuk	
menjalankan	 roda	 organisasi.	 Kesemua	 ini	 diprediksi	 oleh	 banyak	 ahli	 sangat	
menentukan	 kesuksesan	 organisasi	 dalam	 mencapai	 sasasaran-sasaran	 yang	
telah	menjadi	agenda	bersama.	Untuk	dapat	menggerakkan	 segenap	anggota	
dalam	 proses	 kerajasama	 organisasi,	 maka	 sangat	 diperlukan	 kemampuan	
sebagai	 seorang	 manajer	 yang	 dapat	 melaksanakan	 fungsi	 leader.	 Dia	 harus	
menguasai	dual function:	mengelola	sekaligus	melaksanakan	fungsi	memimipin	
dalam		rangka	mempengaruhi	bawahannya.

Leadership	 	 theory	 suffers	 from	 a	 defect-it	 does	 not	 represent	
leadership-not	as	historians	define	it	and	as	leaders	themselves	practice	
it…The	theories	have	not	rediscovered	the	essential	difference	between	
leadership	and	management	and	blindly	perpetuate	the	myth	that	the	
two	concept	are	interchangeable.	The	manager	arrived	relatively	late	on	
the	scene	of	human	debate	and	enterprise.	The	two	ideas	were	never	
intended	to	be	 fused.	Great	 leaders	were	seldom	effective	managers	
(Jennings,	menurut	kutipan	Champoux,	2003)

Kutipan	di	 atas	mengingatkan	kita	betapa	 sukarnya	membedakan	konsep	
manajemen	 dan	 kepemimpinan.	 Meskipun	 demikian,	 secara	 empiris	 dapat	
dibuktikan	bahwa	posisi	seorang	manajer	di	 lembaga	apapun	tidak	mesti	atau	
otomatis	melaksanakan	fungsi	memimpin	(leading).	Kepala	sekolah,	Direktur	atau	
Ketua	sebuah	Perguruan	Tinggi,	dan	Rektor	misalnya	adalah	merupakan	bentuk-
bentuk	 jabatan	 atau	 kedudukan	 formal	 organisasi	 yang	otomatis	bisa	 disebut	
sebagai	manager	 	 dalam	 lembaga	 tempat	mereka	 ditugaskan.	 Tetapi,	 apakah	

6
MENGOPTIMALKAN FUNGSI SEBAGAI LEADER

DALAM ORGANISASI SEKOLAH



100 Perilaku Organisasi Dalam Manajemen dan Kepemimpinan Stategik  

para	pemangku	jabatan	tersebut	dapat	melaksanakan	fungsi	“memimpin”	masih	
perlu	ditunjukkan	dalam	pelaksanaan	tugas	yang	dibebankan	kepada	mereka.	

Kontroversi Perbedaan Konsep Manajemen dan Kepemimpinan
 
Kepemimpinan	 adalah	merupakan	 suatu	 topik	 yang	 elusif	 sifatnya	 untuk	

dipelajari	dan	diteliti.	Bagaimana	para	pemimpin	mempengaruhi	bawahannya?	
Adalah	sebuah	pertanyaan	yang	bukan	mudah	untuk	dijawab.	Untuk	menelitinya	
juga	 tidaklah	 sebagai	 pekerjaan	 yang	 sederhana.	 Para	 ahli	 dan	 peneliti	
umumnya	telah	membuktikan	bahwa	terdapat	hubungan	yang	kompleks	antar	
variabel	 yang	 mempengaruhi	 efektivitas	 kepemimpinan	 (Yukl,	 2010).	 Untuk	
memahami	 konsep	 dan	 teori-teori	 	 dasar	 kepemimpinan,	 kita	 perlu,	 antara	
lain	mendiskusikan	bagaimana	para	ahli	 dan	peneliti	mendefinisikan	konstruk	
kepemimpinan	(leadership).	

Yukl	 (2010)	 mengakui	 bahwa	 terus	 terjadi	 kontroversi	 perbedaan	 antara	
kepemimpinan	 dan	manajemen.	 Kepemimpinan	 berbeda	 dengan	manajemen	
(Goetsch	 &	 Davis,	 2002).	 Kenyataan	 memang	 ditemukan	 	 bahwa	 seseorang	
dapat	menjadi	pemimpin tanpa	harus	menjadi	manajer	(seperti	para	pemimpin	
informal	di	masyarakat),	dan	seseorang	dapat	menjadi	manajer	tanpa	memimpin.	
Beberapa	di	antaranya	dapat	juga	ditemukan	orang	yang	berkedudukan	sebagai	
manajer	 tetapi	 tidak	memiliki	 bawahan	 (seperti	 seroang	manajer	 akuntan	 di	
perusahaan).	Di	samping	itu,	tidak	ada	orang	yang	mengusulkan	fungsi	managing 
dan	 leading	 itu	 sebagai	dua	hal	yang	sama,	namun	adanya	pemahaman	yang	
overlap tetap	menjadi	perbedaan	pendapat	yang	sangat	tajam.

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

Terdapat	 sejumlah	 definisi	 kepemimpinan	 dan	 manajemen	 yang	
diperkenalkan	 oleh	 sejumlah	 pengarang	 literatur	 manajemen.	 Variasi	 definisi	
terbukti	 banyak	 ditentukan	 oleh	 perbedaan	 kultur	 atau	 situasi	 pengamatan	
terhadap	 berlangsungnya	 suatu	 proses	 interaksi	 antara	 pemimpin	 dan	 yang	
dipimpin.	Meskipun	 kebanyakan	 istilah	 kepemimpinan	 dideskripsikan	 sebagai	
bentuk	 usaha	 mempengaruhi	 orang	 yang	 dipimpin	 untuk	 mencapai	 tujuan	
organisasi.	 Seiring	 dengan	 kemajuan-kemajuan	 kehidupan	 dunia	 (antara	
lain	 ditandai	 oleh	 pesatnya	 perkembangan	 IPTEKS	 dan	 besarnya	 tuntutan	
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kemampuan	sumber	daya	manusia	dalam	menghadapi	pasaingan	di	lingkungan	
global),	maka	para	ahli	berupaya	merumuskan	definisi	yang	lebih	relevan	dengan	
perubahan	phenomena	ini.	

Salah	 satu	 definisi	 yang	 berusaha	mengakomodasi	 tantangan	 perubahan	
dewasa	 ini	 dapat	 penulis	 highlight	 bahwa	 kepempinan	 bukanlah	 sekedar	
mempengaruhi	bawahan	dalam	bekerja	mencapai	tujuan,	melainkan	bagaimana	
menjamin	 segenap	 potensi	 individu	 agar	 dapat	 disalurkan	 dan	 dimanfaatkan	
seoptimal	mungkin	untuk	berjuang	bekerja	mencapai	tujuan-tujuan	yang	lebih	
tinggi.	 Akhir-akhir	 ini	 Blanchard	 (2007:	 xix)	 misalnya	 merumuskan	 definisi	
kepemimpinan	baru,	yakni:		The capacity to influence others by unleashing their 
power and potential to impact the greater good. 

Pentingnya	 keberadaan	 anggota	 organisasi	 bukanlah	 ditentukan	 sekedar	
apa	yang	dapat	mereka	capai	atau	selesaikan.	Melainkan	sejauhmana	mereka	
berkontribusi	penuh	mensukseskan	misi	organisasi.	Mereka	diharapkan	dapat	
mencapai	atau	menyelesaikan	sesuatu	yang	lebih	besar,	penuh	tantangan	dan	
mewujudkan	cita-cita	organisasi	yang	lebih	tinggi.	Untuk	mewujudkan	keinginan	
ini,	 perlu	 dibangun	 suatu	 budaya	 organisasi	 yang	 mampu	 memfasilitasi	
pengembangan	 kapasitas	 individual	 anggota	 agar	 proses	 kepemimpinan	
organisasi	benar-benar	efektif	(Kwantes	&	Boglarsky,	2007).		Dengan	demikian,	
sangat	 diperlukan	 kehadiran	 seorang	 manajer	 atau	 pemimpin	 yang	 memiliki	
kemampuan	 memahami	 potensi	 setiap	 individu,	 melakukan	 terobosan-
terobosan	dan	mempengaruhi	segenap	anggota	dalam	rangka	menyalurkannya	
untuk	dapat	mencapai	tujuan-tujuan,	tingkat	kinerja	yang	lebih	tinggi	(a higher 
level performance).	

Pengakuan para Manajer Baru tentang Tugas dan Tanggung Jawab Mereka 
yang Sesungguhnya 

Belajar	 dari	 pengalaman	 para	 manajer	 baru	 di	 suatu	 lembaga,	 apabila	
mereka	 diminta	 mendiskripsikan	 apa	 arti	 menjadi	 seorang	 manajer,	 hampir	
semua	mulai	mediskusikan	hak-hak	dan	“privilleges”	manajemen,	bukan	uraian	
tentang	 tanggung	 jawab	 sebagai	 manajer.	 Mereka	 umumnya	 mulai	 secara	
eksplisit	menguraikan	bahwa	menjadi	manajer	berarti	adalah	menjadi	boss:	

A	manager	is	the	person	in	charge.The	manager	is	the	person	in	power,	
the	authority,	 the	expert.Being	 the	manager	means	 running	my	own	
office,	 using	my	 ideas	 and	 thoughts.You’re	 on	 the	 other	 side	 of	 the	
desk.	You	hold	their	[the	subordinates’]	careers,	their	jobs,	in	the	palm	
of	your	hand,	so	to	speak.	It’s	[the	office]	my	baby.	It’s	my	job	to	make	
sure	it	works	(Hill,	2003).
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Jawab	 mereka	 terhadap	 pertanyaan	 tersebut	 cukup	 konsisten:	 menjadi	
manajer	 berarti	 tanggungjawab	 dan	 accountable,	 memiliki	 kekuasaan,	 dan	
memgang	 kendali.	 Kebanyakan	 para	 manajer	 mengungkapkan	 motivasi	
mereka	 menjadi	 manajer	 adalah	 kesempatan	 memegang	 kekuasaan	 (power)	
dan	 kontrol;	 dengan	mendapatkan	 kesempatan	 itu	 semua	mereka	 berasumsi	
akan	dapat	meraih	otonomi	yang	sangat	diinginkan	untuk	melakukan	apa	yang	
mereka	anggap	sangat	baik.	Namun	demikian,tidak	lama	kemudian	mereka	akan	
menjadi	 jenuh	dengan	 tuntutan-tuntutan	orang	 lain	di	 dalam	organisasi	 yang	
mereka	pimpin.

Now	I’ll	be	the	one	calling	the	shots.	I	like	to	have	my	own	way,	but	the	
issue	is	not	power	over	people.	I	just	want	the	authority	to	control	my	
own	life.I	want	to	give	my	ideas	a	chance.	I	worked	for	many	managers	
through	the	years	and	I	wasn’t	happy	with	most	of	them.	I	began	talking	
a	 lot	 to	 people	 and	 told	 them	my	 philosophy	 about	managing,	 and	
finally	I	said,	I	have	to	try	it.	I	want	a	chance	to	treat	people	the	way	I	
always	wanted	to	be	treated	(Hill,	2003).

Dengan	 kekuasaan	 formal,	 seorang	 manajer	 memiliki	 tanggung	 jawab	
pengambilan	 keputusan.	 Kebanyakan	 orang	memandang	 bahwa	 pembnuatan	
keputusan	 merupakan	 fungsi	 pokok	 di	 dalam	 peranan	 baru	 mereka	 (para	
manajer)	sebagai	figur	kekuasaan.	

Setelah	 terus	 ditanya	 atau	 diarahkan	 ke	 persoalan	 bagaimana	 fungsi	
dan	 peranan	 mereka	 sebagai	 manajer	 agar	 berhasil,	 segenap	 kebijakan	 dan	
keputusan	yang	mereka	buat	mendapatkan	dukungan	dari	orang-orang	sekitar	
mereka,	maka	para	manajer	tersebut	akhirnya	mengakui	bahwa	kepemimpinan 
organisasi	merupakan	kebutuhan	utama	di	dalam	melaksanakan	fungsi	sebagai	
manajer	 yang	efektif.	 Fungsi	memimpin	dipandang	 sangat	 vital	 karena	 secara	
langsung	 berhubungan	 dengan	 aspek	 manusia.	 Manajer	 yang	 tidak	 memiliki	
kapasitas	 memimpin,	 otomatis	 tidak	 dapat	 mendayagunakan	 bawahannya	
dengan	 baik.	 Dengan	 demikian,	 tanpa	 dilengkapi	 dengan	 fungsi	 “memimpin”	
maka	posisi	sebagai	manajer	tidak	akan	memperoleh	makna	yang	sesungguhnya	
bagi	keberhasilan	misi	suatu	organisasi.

Peranan-Peranan Manajer yang Efektif

Terdapat	sejumlah	peranan	yang	seharusnya	dilaksanakan	oleh	seseorang	
yang	menduduki	 posisi	 jabatan	 sebagai	manajer.	 Berdasarkan	 hasil	 observasi	
terhadap	 content	 aktivitas-aktivitas	 manajerial,	 Mintszberg	 (menurut	 kutipan	
Yukl,	2010)	 telah	mengembangkan	sebuah	taxonomy	yang	berisi	10	 (sepuluh)	
peranan	manajerial	untuk	memberikan	kode	content	aktivitas	manajemen	para	
eksekutif	 yang	 diobservasi.	 Ke	 10	 peranan	 itu	 dikelompok	 ke	 dalam	 3	 (tiga)	
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bagian	peranan,	yakni:	(1)	information-processing roles (disseminator, monitor, 
spokesperson); (2) decision-making roles (entrepreneur, disturbance handler, 
resource allocator, negotiator);	dan	(3)	 interpersonal roles (liaison, figurehead, 
leader).

Peranan-peranan	 tersebut	 berlaku	 bagi	 manajer	 apapun,	 termasuk	
manajer	pendidikan,	namun	kepentingannya	secara	relatif	bervariasi	antar	jenis	
manajer	 yang	 satu	 dengan	 jenis	manajer	 lainnya.	 Kesemua	 peranan	 tersebut	
awalnya	 ditentukan	 oleh	 hakikat	 posisi	 manajemen	 yang	 berlaku,	 namun	
terdapat	beberapa	fleksibilitas	di	dalam	cara		seorang	manajer	menafsirkan	dan	
menerapkan	peranannya.

Figurehead role:	 konsekuensi	 formal	kekuasaan	seorang	manajer	 sebagai	
pimpinan	 organisasi,	 para	 manajer	 memiliki	 tanggung	 jawab	 melaksanakan	
kewajiban-kewajiban	 simbolik	 secara	 sosial	 dan	 hukum.	 Kewajiban-kewajiban	
tersebut	meliputi,	antara	 lain	misalnya	menandatangani	kontrak-kontrak	kerja	
sama	 atau	 m.o.u.,	 menghadiri	 pertemuan-pertemuan,	 upacara,	 penerimaan	
tamu	resmi,	dan	lain-lain.	Para	manajer	harus	berpartisipasi	di	dalam	peristiwa-
peristiwa	 tersebut	meskipun	biasanya	tidak	 ada	 relevansinya	 secara	 langsung	
dengan	kepentingan	sang	manajer.

Leader role:	para	manajer	bertanggungjawab	membuat	unit-unit	organisasi	
yang	mereka	pimpin	berfungsi	sebagai	suatu	keseluruhan	yang	terpadu	dalam	
rangka	mencapai	tujuan.	Konsekuensinya	mereka	harus	menyediakan	bimbingan,	
memotivasi,	 dan	 menciptakan	 kondisi	 kerja	 yang	 menyenangkan	 bagi	 para	
bawahan.	Sejumlah	aktivitas manajerial	yang	perlu	melibatkan	peranan	sebagai	
leader	 antara	 lain:	 mengangkat	 personalia,	 melatih,	 mengarahkan,	 menilai,	
memberikan	kritik,	mempromosikan,	dan	memberhentikan	bawahan.	

Liaison role:	 manajer	 berupaya	 menciptakan	 dan	 mempertahankan	
hubungan	 dengan	 individu	 dan	 kelompok	 di	 luar	 organisasi	 atau	 unit	 yang	
dipimpinnya.	 Hubungan	 demikian	 penting	 sebagai	 sumber	 informasi	 dan	
dukungan.	 Peranan	 sebagai	 liaison	 yang	 penting	 dilakukan	 adalah	 merintis	
hubungan-hubungan	 baru,	 selalu	 melakukan	 komunikasi,	 dan	 	 menciptakan	
kesenangan	kepada	orang	lain	agar	mereka	juga	melakukan	hal	serupa	terhadap	
kita	bsebagai	manajer.

Monitor role:	 	 para	 manajer	 perlu	 berupaya	 memonitor	 informasi	 dari	
berbagai	sumber,	dan	diteruskan	kepada	seluruh	anggota	organisdasi.	Informasi	
tersebut	 selanjutnya	 dinalisis	 dalam	 rangka	memahami	masalah	 kesempatan	
dalam	rangka	memajukan	organisasi	yang	dipimpin.

Disseminator role:	para	manajer	berkewajiban	untuk	mendapatkan	akses	
informasi	yang	kemungkinan	tidak	dimiliki	oleh	bawahan,	baik	melalui	sumber-
sumber	individu	tertentu	maupun	pimpinan	pada	level	yang	lebih	tinggi.

Spokesperson role:	 para	manajer	menjadi	 juru	 bicara	 tentang	 organisasi	
yang	dipimpinnya	terhadap	dunia	luar.	Untuk	itu	ia	perlu	dengan	baik	menguasai	
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informasi	tentang	organisasi	yang	dipimpinnya	maupun	lingkungan	sekitarnya.	
Pelaksanaan	segenap	aktivitas	manajerial	tersebut	harus	diisi	dengan	peranan	
manager	sebagai	“leader”.	

Entrepreneur  role:		manajer	suatu	organisasi	bertindak	sebagai	inisiator	dan	
perancang	 perubahan	untuk	memanfaatkan	 kesempatan	bagi	 pengembangan	
situasi	 yang	 dihadapi.	 Perubahan-perubahan	 yang	 terencana	 biasanya	
berlangsung	di	dalam	bentuk	pengembangan	suatu	produk	baru,	pengadaan	alat-
alat	baru,	dan	perubahan	struktur	organisasia.	Beberapa	perubahan	disupervisi	
langsung	 oleh	 manajer,	 dan	 beberapa	 boleh	 didelegasikan	 pengawasannya	
kepada	bawahan	itu	sendiri.	

Disturbance handler role:	 manajer	 akan	 berhubungan	 banyak	 dengan	
krisis	yang	tak	terduga	misalnya	karena	konflik	antar	bawahan,	kehilangan	staf	
yang	 diandalkan,	 mogok	 kerja,	 dan	 lain-lain.	 Terhadap	 krisis-krisis	 demikian,	
para	manajer	 sebagai	 pimpinan	harus	menaruh	prioritas	 kepada	penanganan	
masalah-masalah	 tersebut	 agar	 tidak	 berkembang	 menjadi	 gangguan	 kerja	
secara	serius.	

Resource allocator role:		para	manajer	menggunakan	kekuasaannya	untuk	
mengalokasikan	segenap	sumber	daya	yang	tersedia	seperti	keuangan,	personil,	
material,	peralatan,	 fasilitas,	dan	 layanan-layanan.	Tindakan	 ini	 terlibat	dalam	
pengambilan	 keputusan	 manajerial	 mengenai	 apa	 yang	 akan	 dilakukan,	 baik	
pada	saat	manajer	mengambil	keputusan	atas	kuasa	yang	diberikan	oleh	stafnya,	
pada	saat	penyiapan	anggaran,	maupun	penyususunan	jadwal	atau	agenda	kerja	
manajer	itu	sendiri.	

Negotiator role:	 untuk	 memperoleh	 komitmen/dukungan	 sumber	
daya	 yang	 diperlukan	 organisasi	 dari	 masyarakat,	 maka	 para	 manajer	 perlu	
memiliki	kekuasaan	dan	kemampuan	untuk	melakukan	negosiasi	dengan	baik.	
Para	 manajer	 dapat	 berpartisipasi	 di	 dalam	 berbagai	 jenis	 negosiasi	 dengan	
perhimpunan-perhimpunan,	 pelanggan	 atau	 customer, supplier,	 konsultan,	
orang-orang	kunci,	dan	lain-lain.

Dengan	 peranan-peranan	 di	 atas,	 jelas	 bahwa	 untuk	 menjadi	 seorang	
manajer	yang	efektif	tidak	mungkin	diperoleh	hanya	mengandalkan	kedudukan	
formal	dan	segala	kekuasaan	yang	melekat	di	dalamnya.	Tidak	berlebihan	pula	
kalau	dikatakan	bahwa	fungsi	memimpin yang	perlu	diterapkan	seorang	manajer	
di	segenap	organisasi	menjadi	sentral	bagi	keberhasilan	pendayagunaan	aspek	
sumber	daya	manusia	dalam	setiap	pelaksanaan	kegiatan	manajerial.

Peranan Kepemimpinan bagi seorang Kepala Sekolah sebagai Manajer

Dikaitkan	dengan	peranan	sebagai	leader	yang	dapat	diterapkan	oleh	kepala	
sekolah	 selaku	manajer	pendidikan, terdapat	beberapa	peranan	penting	yang	
perlu	dijalankan,	antara	lain:	(1)	stateperson,	bahwa	kepala	sekolah	memahami	
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aspek	 hukum	 dan	 perundangan	 tentang	 pendidikan;	 (2)	 educational leader, 
yakni	memiliki	kemampuan	mengarahkan	dan	memotivasi	seluruh	staf	sekolah	
untuk	 bekerja	 secara	 efektif	 dan	 efisien	 demi	 tercapainya	 tujuan	 pendidikan	
secara	berhasil;	 (3)	 supervisory leader,	 bahwa	 kepala	 sekolah	membantu	dan	
membina	para	guru	dan	staf	sekolah	lainnya	agar	memahami	dengan	baik	tujuan	
pendidikan	 dan	 cara-cara	 pencapaiannya;	 (4)	 organisational leader,	 kepala	
sekolah	berkewajiban	dan	memiliki	 kemampuan	menciptakan	 iklim	organisasi	
yang	kondusif,	pembentukan	tim	kerje	yang	kompak	dalam	rangka	pelaksanaan	
program-program	 sekolah;	 (5)	 administrative leader,	 kepala	 sekolah	memiliki	
tanggung	 jawab	 dan	 kemampuan	 dalam	membina	 administrasi	 sekolah	 guna	
mendukung	 kelancaran	 kerja;	 dan	 (6)	 team leader,	 bahwa	 kepala	 sekolah	
sebagai	manajer	harus	memiliki	tanggung	jawab	dan	kemampuan	membangun	
dan	membina	iklim	kerjasama	seluruh	staf	sekolah.

Namun	 perlu	 diperhatikan	 bahwa	 berhasil	 tidaknya	 kesemua	 peranan	
tersebut	sangat	tergantung	pada	sejauh	mana	kepala	sekolah	sebagai	manajer	
mempertimbangkan	 faktor-faktor	kepemimpinan	organisasi	 sekolah	 (manusia, 
pendidikan, simbolik, dan	budaya) dalam	 segenap	 langkah	 	manajemen	 yang	
ditempuh	oleh	kepala	sekolah	sebagai	manajer.

Kesimpulan

Akhirnya	dapat	disimpulkan	pada	jenis	posisi	apapun	seseorang	dipercaya	
memegang	suatu	jabatan	dalam	suatu	suatu	lembaga	atau	unit	kerja	termasuk	
di	dalamnya	kepala	sekolah	sebagai	manajer pendidikan,	maka	keberhasilannya	
dalam	 melaksanakan	 tugas	 pokok	 yang	 dipercayakan	 kepadanya	 sangat	
tergantung	pada	seberapa	mampu	 ia	melaksanakan	 fungsinya	sebagai	 leader. 
Secara	formal	orang	bisa	saja	mengklaim	bahwa	ia	adalah	menjadi	boss	di	dalam	
organisasi	yang	dipimpinnya,	tetapi	jika	diukur	dari	segi	kemampuan	membawa	
bawahannya	 untuk	 meraih	 keberhasilan	 misi	 yang	 dimiliki,	 maka	 semua	 itu	
sesungguhnya	akan	sangat	tergantung	kepada	kapasitasnya	dalam	melaksanakan	
fungsi	leading	(memimpin)	organisasi	secara	berhasil.	
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Pengantar

Keberhasilan	 	 penyelenggaraan	 pendidikan	 di	 sekolah	 perlu	 didukung	
dengan	kemampuan	kepemimpinan	kepala	sekolah.	Kepala	sekolah	harus	dapat	
mengelola		sekolahnya		agar		berkembang	maju	dari	waktu		ke		waktu.	Segenap		
sumber	daya	yang	ada	harus		didayagunakan		sedemikian	rupa.	Para	guru	perlu	
digerakkan	secara	efektif,	dan		hubungan	baik		antar		mereka	dibina	agar	tercipta		
suasana		kerja		yang	positif,		menggairahkan	dan	produktif.	Lingkungan	pendidikan	
perlu	 dibina	 sedemikian	 rupa	 guna	 menumbuhkan	 	 kreativitas,	 	 disiplin	 dan	
semangat	belajar	yang	tinggi	bagi	siswa.	Ini		semua		mempersyaratkan		perlunya		
penguasaan	kemampuan	kepemimpinan	oleh	seorang	kepala	sekolah.	

Kehadiran	 	kepemimpinan	kepala	sekolah	di	 	 sini	 	 sangat	penting	 	karena		
merupakan	motor penggerak	 sumber	 	 daya	 sekolah	 terutama	 guru-guru	 dan	
karyawan	sekolah.	Begitu	besarnya	peranan	kepemimpinan	pendidikan	dalam	
proses	 pencapaian	 	 tujuan	 pendidikan,	 sehingga	 dapat	 dikatakan	 	 bahwa		
sukses	tidaknya	 	kegiatan	 	sekolah	 	sebagian	 	besar	 	ditentukan	 	oleh	kualitas	
kepemimpinan	yang	dimiliki	oleh	kepala	sekolah,	dan	pengawas	sebagai	pembina	
pendidikian.	 Pemenuhan	 tuntutan	 kemampuan	 kepemimpinan	 tersebut	 tidak	
semata-mata	 ditentukan	 oleh	 tingkat	 keahlian	 dalam	 hal	 penguasaan	 konsep	
dan	 tehnik	 kepemimpinan,	melainkan	 sebagian	ditentukan	 	oleh	 	 kualitas	diri	
atau	karakteristik	kepribadian	yang	dimiliki	dan	dapat	ditunjukkan	oleh	seorang	
pemimpin	pendidikan	kepada	para	bawahannya.

Terdapat	 beberapa	 aspek	 kemampuan	 yang	 perlu	 dikembangkan	 oleh	
seorang	 pemimpin	 pendidikan.	 Sesuai	 dengan	 ruang	 lingkupnya	 makalah	 ini	
memaparkan	 aspek	 pengembangan	 kemampuan	 personal	 dan	 sosial	 sebagai	
bahan	 diskusi	 dalam	 pengembangan	 kemampuan	 kepemimpinan	 baik	 untuk	
diterapkan	oleh	kepala	sekolah	di	dalam	memimpin	sekolahnya,	maupun	oleh	
pengawas	dalam	rangka	melaksanakan	fungsi	pembinaan	pendidikan	di	wilayah	
kerjanya.

7
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERSONAL

DAN SOSIAL DALAM MEMIMPIN
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Aspek Personalitas dalam Kepemimpinan

Pengkajian	 aspek	 kepribadian	 (personality)	 dalam	 	 kepemimpinan		
pendidikan	 perlu	 didasarkan	 kepada	 	 postulat-postulat	 pokok	 	 bahwa	 untuk	
dapaty	menjadi	 seorang	pemimpin	organisasi	 yang	berhasil,	maka	diperlukan	
persyaratan-persyaratan	 umum,	 antara	 lain	 bahwa	 sebagai	 kepala	 sekolah	
seharusnya	(1)	mempunyai		kemampuan	yang		lebih	tinggi	daripada	orang-orang	
yang			dipimpinnya		di	bidang	kependidikan,	dan	(2)	Untuk	itu	perlu	mendapatkan	
persiapan	kepemimpinan	dan	pengalaman	yang	memadai	guna		meningkatkan	
kemampuan	dalam	memimpin.	Sehubungan	terdapat	minimal	ada	empat	aspek		
kemampuan	 yang	 perlu	 mendapatkan	 perhatian	 di	 dalam	 	 pengembangan	
kemampuan		kepemimpinan	pendidikan,	yakni	(1)		kepribadian,		(2)	pemahaman	
tentang	 tujuan	 organisasi	 (3)	 pengetahuan	 yang	 dimiliki	 pemimpin,	 	 dan	 (4)	
ketrampilan	profesional.	Secara	garis	besar	aspek-aspek	kemampuan	 tersebut	
dapat	dijelaskan	dalam	bagian-bagian	uraian	berikut.

Arti  personality (kepribadian)
Istilah	 	 kepribadian	 	 (prsonality)	 	 di	 	 sini	 	 diartikan	 sebagai	 	 “totalitas		

karakteristik-karakteristik			individua”.	Pengertian		ini	dipakai	untuk	menunjukkan		
pengaruh	 	 totalitas	 kepribadian	 	 itu	 	 terhadap	 	 orang	 	 lain.	 	 Melalui	 	 sifat-
sifat	 kepribadian	 	 tersebut,	 seorang	 pemimpin	 pendidikan	 	 diharapkan	 dapat		
memperoleh	 	 pengakuan	 	 dari	 orang	 	 lain	 	 dan	 	 sekaligus	 sebagai	 penentu	
keberhasilan	kepemimpinannya.	

Kemampuan Personal dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Terdapat	sejumlah	hasil	penelitian	di	bidang	manajemen	dan	kepemimpinan	
bahwa	 organisasi-organisasi	 yang	 suskses	 umumnya	 ditemukan	 di	 lingkungan	
organisasi	yang	di	dalamnya	dipimpin	oleh	para	manajer	atau	leader	yang	memiliki	
kemampuan	dan	kinerja	tinggi	atau	high performing leaders	(Blanchard,	2007;	
Blanchard	et	al.,	2007;	Burhanuddin,	2013;	Yukl,	2010).	Secara	spesifik	beberapa	
hasil	penelititian	di	lingkungan	organisasi	sekolah	juga	menemukan	indikasi	yang	
kuat	bahwa	sekolah-sekolah	yang	berhasil	umumnya	ditemukan	di	 lingkungan	
sekolah-sekolah	yang	dipimpin	oleh	kepala	 sekolah	yang	memiliki	 kompetensi	
kepemimpinan	 yang	 kuat,	 dan	 proses	 kepemimpinan	 yang	 dilaksanakan	
efektif	 berfokus	 pada	 kepentingan	 pencapaian	 prestasi	 belajar	 anak	 didik	
(Harris,	 2004;	 Robinson	 et	 al.,	 2008).	 Pengukuran	 indikator-indikator	 perilaku	
kepemimpinan	 efektif	 itu	 bukanlah	 hal	 yang	 mudah	 dilakukan	 sebagaimana	
diakui	oleh	kebanyakan	para	ahli	(Yukl,	2010).	Meskipun	demikian,	berdasarkan	
beberapa	kajian	literatur	dan	hasil	penelitian	membuktikan	bahwa	bahwa	para	
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kepala	 sekolah	 yang	 efektif	 dalam	memelihara	 	 hubungan	 baik	 dalam	 proses	
kepemimpinan	 organisasi	 pada	 umumnya	 adalah	mereka	 yang	memiliki	 sifat-
sifat	kepribadian	yang	baik	pula.	Antara	 lain	sifat	yang	mendukung	terjalinnya	
hubungan	 baik	 dengan	 orang-orang	 yang	 dipimpin	 adalah:	 sikap	 bersahabat	
(ramah),	responsif,	periang,	antusias,	berani,	murah	hati,	spontan,	percaya	diri,	
menerima,	dan	bebas	dari	rasa	takut	atau	kebimbangan.

Di		samping	itu		beberapa	tuntutan		kemampuan		personal	kepala		sekolah		
dapat	diekembangkan	atas	dasar		dan		prinsip-prinsip	yang	berlaku,	antara	lain	
misalnya:
•	 Kualitas	personal	yang	didasarkan	kepada	nilai-nilai	“Pancasila”.
•	 Karakter	dan	moral	yang	tinggi
•	 Semangat	dan	kemampuan	intelektual
•	 Kematangan	dan	keseimbangan	emosi
•	 Kematangan	dan	penyesuaian	emosi
•	 Kemampuan	kepemimpinan
•	 Kemampuan	mendidik-mengajar
•	 Kesehatan	dan	penampilan	jasmaniah.

Edwin	Ghiselli,	menurut	kutipan	Mondyet al (1990)	telah	melakukan		riset		
dalam	 	 upaya	 	mengidentifikasi	 	 	 sifat-sifat	 kepribadian	 	 dan	motivasi	 dalam	
kaitannya	dengan		kepemimpinan	efektif.	Studi	ini	secara	sigifikan	telah	berhasil	
mengidentifikasi		enam	sifat	atau	kemampuan	personal	dalam		kepemimpinan,	
yakni:
•	 Kemampuan	pengawasan,
•	 Keinginan	yang	tinggi	untuk	sukses
•	 Kemampuan	intelektual
•	 Kemampuan	mengambil	keputusan
•	 Keyakinan	akan	diri	sendiri
•	 Inisiatif.

Berdasarkan		sumber	kutipan	sama,	Warren		Bennis		telah	mengemukakan	
sifat	pribadi	(personal)	kepemimpinan	yang		efektif:
•	 Pemimpin	memiliki	visi	ke	depan
•	 Konseptualist
•	 Memanfaatkan	pengalaman	yang	lalu	untuk	saat	sekarang	dan	akan	datang.
•	 Kesadaran	akan	segala	kemungkinan	yang	terjadi
•	 Mengutakan	kebenaran	informasi
•	 Arsitek	sosial
•	 Kenal	akan	diri	sendiri

Di	 	 samping	aspek-aspek	kepribadian	di	atas,	 	dapat	 	pula	diketengahkan		
sejumlah	sifat	personality	yang	arus		dimiliki	sang	pemimpin,	antara	lain:
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•	 Berpengetahuan	luas
•	 Pemahaman	akan	tujuan	organisasi
•	 Memiliki	stamina	dan	antusiasme	yang	tinggi	dalam		memimpin
•	 Bersikap	adil
•	 Berwibawa
•	 Jujur
•	 Bijaksana
•	 Mengayomi
•	 Mawas	diri
•	 Bersikap	wajar	
•	 Berjiwa	besar
•	 Rasional
•	 Pragmatis
•	 Obyektif
(Burhanuddin,	1994)

Konsep	 	 dan	 	 aspek-aspek	 kemampuan	 	 pribadi	 	 (personal)	 pemimpinan		
tersebut	 selanjutnya	dapat	 dijabarkan	 	 dan	 	 dikembangkan	 	 secara	 terperinci	
sesuai	dengan	pengalaman	riil		yang	diperoleh	melalui	proses	kepemimpinan	di	
sekolah.

Kemampuan Sosial dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Kemampuan	 sosial	 di	 sini	 lebih	 banyak	menekankan	 kepada	 kemampuan	
pemimpinan	 pendidikan	 dalam	 berhubungan	 dengan	 orang	 lain.	 Sebagai	
pemimpin,	Ia	harus	mampu	menciptakan	hubungan	baik	dengan	bawahannnya,	
mempertahankan	 dan	 membina	 hubungan	 tersebut	 agar	 benar-benar	
menunjang	kelangsungan	kepemimpinan	pendidikan	di	lembaga	yang	dipimpin.	
Salah	 satu	 kemampuan	 penting	 yang	 perlu	 dikembangkan	 di	 dalam	 aspek	
kemampuan	sosial	adalah	ketrampilan	melaksanakan	fungsi	komunikasi	di	dalam	
proses	kepemimpinan.	Untuk	itu,	berikut	ini	secara	garis	besar	disajikan	uraian	
mengenai	konsep,	fungsi,	dan	gaya-gaya	komunikasi	sebagai	bahan	diskusi	dalam	
rangka	melatih	diri	meningkatkan	kemampuan	berkomunikasi	secara	efektif	di	
dalam	proses	kepemimpinan.	Hubungan	baik	dalam	kepemimpinan	selanjutnya	
dapat	 dibina	 dan	 dipertahankan	 melalui	 kegiatan-kegiatan	 proses	 kelompok	
(group process)	dan	dinamika	kelompok.

Pengembangan Ketrampilan Berkomunikasi dalam Proses Kepemimpinan

Berhasil	tidaknya	 fungsi	kepemimpinan	seseorang	sangat	ditentukan	oleh	
keterampilannya	dalam	menggalang	hubungan	manusiawi	yang	harmonis	dan	
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mendukung	terciptanya	suatu	team work	yang	mantap,	serta	dapat	digerakkan	
sebagai	kelompok	kerja	sama	yang	efektif.

Pada	 hakikatnya	 hubungan	 kemanusiaan	 merupakan	 inti	 kegiatan	
kepemimpinan.	Keberhasilan	hubungan	tersebut	antara	lain	sangat	ditentukan	
oleh	kemampuan	pimpinan	dalam	berkomunikasi	dengan	orang	lain	agar	tercipta	
suatu	 hubungan	 antar	 manusia,	 kelompok	 maupun	 individu	 secara	 berhasil	
pula.	Fungsi	komunikasi,	dengan	demikian		merupakan	inti	daripada	hubungan	
manusia	dalam	proses	kepemimpinan.	Urgensinya	dalam	proses	kepemimpinan	
dapat	 dilihat	 pada	 aktivitasnya	 dalam	 merealisasikan	 suatu	 hubungan	 antar	
individu	 dan	 kelompok.	 Komunikasi	 bisa	 juga	 dipandang	 sebagai	 mekanisme	
yang	 menyebabkan	 adanya	 hubungan	 antar	 manusia.	 Tanpa	 komunikasi,	
hubungan	 manusia,	 bagaikan	 citra	 yang	 mencari	 bentuk.	 Bagi	 hubungan	
manusia,	 komunikasi	 adalah	 seperti	 alur	 dalam	 drama	 yang	 menjadi	 action 
atau	perkembangan	menjadi	suatu	dinamika.	Jadi	antara	kepemimpinan,human 
relation	 dan	 komunikasi	 tidak	 dapat	 dipisah-pisahkan.	 Ketiganya	 merupakan	
suatu	 kesatuan	 yang	 bulat.	 Lebih-lebih	 kalau	 kita	memperhatikan	 kenyataan,	
antara	sang	pemimpin	dan	yang	dipimpin	 itu	terdapat	suatu	kesangkutpautan	
(relationship).	 Karena	 itu,	 dalam	 kegiatannya	 tidak	 luput	 dari	 keterlibatan	
mereka	 dalam	 proses	 komunikasi.	 Keeratan	 hubungan	 ketiga	 aspek	 tersebut	
dapat	divisualisasikan	dalam	sebuah	bagan	lingkaran	berikut:

Gambar	7.1.	Kedudukan	kompetensi	komunikasi	dalam	kepemimpinan	sekolah

Komunikasi	 dalam	 kepemimpinan	 melibatkan	 beberapa	 unsur:	 (1)	
komunikator,	 yakni	 orang	 yang	 menyampaikan	 atau	 mengatakan/menyiarkan	
suatu	 pesan	 pada	 orang	 lain,	 (2)	 pesan	 yang	 disampaikan,	 (3)	 saluran	 atau	
media	 komunikasi,	 (4)	 komunikan,	 yakni	 orang	 yang	 diajak	 berkomunikasi	
atau	 yang	menerima	 pesan	 dan	 yang	 terakhir	 adalah	 (5)	 efek	 atau	 pengaruh	
kegiatan	komunikasi	yang	dilakukan	komunikator	terhadap	komunikan.	Kegiatan	
komunikasi	sebagai	suatu	proses	berjalan	mulai	dari	adanya ide-ide	yang	perlu	
disampaikan	 oleh	 pihak	 komunikator,	 kemudian	 memberikan simbol-simbol 
tertentu	 terhadap	 ide-ide	 tersebut	 agar	 dapat	 diterima/dipahami	 oleh	 para	
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komunikan.	 Selanjutnya,	 ide-ide	 itu	 sudah	 siap	ditransmisikan melalui	media-
media	 tertentu	kepada	pihak	penerima.	Pesan	yang	disampaikan	akan	segera	
diterima oleh	komunikan,	dan	berusaha	untuk	memahaminya.	Berhasil	tidaknya	
pesan-pesan	 itu	 itu	 diterima/dipahami	 para	 komunikan,	 sangat	 dipengaruhi	
oleh	berbagai	faktor	baik	yang	bersifat	psikologis	maupun	fisik	yang	dirasakan	
oleh	komunikan,	 follow up tahap-tahap	komunikasi	di	atas	dapat	dilihat	pada	
perubahan	 yang	 terjadi	 pada	 pihak	 komunikan	 setelah	 menerima	 segala	
pesan	 yang	 disampaikan	 komunikator.	 Dan	 yang	 terakhir	 ini	 tentu	 saja	 bisa	
dinilai	dari	 segi	 “acting”-nya	yakni	apakah	komunikan	mau	melaksanakan	apa	
yang	 disampaikan	 atau	 sebaliknya	 menolak	 karena	 tidak	 mengerti	 apa	 yang	
dimaksudkan	dalam	berita	yang	dikomunikasikan	itu.	

Untuk	mendukung	 keberhasilan	 dalam	proses	 komunikasi	 kepemimpinan	
tersebut,	 maka	 para	 pemimpin	 pada	 tingkat	 apapun	 hendaknya	 bersedia	
menyisihkan	 waktu,	 tenaga	 dan	 sumber-sumber	 lainnya	 untuk	 mengenali	
lawan	berkomunikasinya	 -	 terutama	yang	menyangkut	gaya	komunikasi	 lawan	
(komunikan).	Pierre	Casse	dalam	bukunya	Training	for	the	Cross	-	Cultural	Mind	
menyebutkan	bahwa	ada	empat	orientasi	nilai	yang	sangat	besar	pengaruhnya	
kepada	 cara	 orang	 berkomunikasi,	 yaitu:	 orientasi	 kepada	tindakan,	 orientasi	
kepada	proses,	orientasi	kepada	orang,	dan	orientasi	kepada	ide.

Gaya 1 merupakan	 perilaku	 komunikasi	 yang	 dipengaruhi	 oleh	 orientasi	
kepada	 tindakan,	 atau	 disebut	 sebagai	 dengan	 gaya pertama.	 Orang-orang	
yang	tergolong	kepada	tindakan	tersebut	biasanya	senang	melakukan	tindakan-
tindakan	 seperti	 dalam	 penyelesaian	 pekerjaan,	 memecahkan	 persoalan	 dan	
memperbaiki	sesuatu.

Gaya	 2	 adalah	 gaya	 komunikasi	 yang	 berorientasi	 kepada	 proses.	 Orang	
yang	 kuat	 dalam	gaya	 ini	 lebih	menyukai	 fakta-fakta,	 senang	mengorganisasi,	
membuat	struktur,	menyusun	strategi	dan	taktik.

Gaya	3	adalah	gaya	yang	berorientasi	pada	orang.	Mereka	yang	tergolong	
ke	 dalam	 gaya	 ini	 memusatkan	 perhatian	 pada	 proses	 sosial,	 interaksi	 antar	
manusia,	komunikasi,	kerja	sama,	sistem	sosial,	dan	motivasi.

Gaya	4	adalah	gaya	yang	berorientasi	kepada ide,	yakni	yang	menyukai	konsep,	
teori,	pertukaran	pikiran,	inovasi,	kreativitas,	serta	hal-hal	baru	dan	luar	biasa.

Secara	 sederhana,	 keempat	 orientasi	 dalam	 gaya	 komunikasi	 itu	 dapat	
digambarkan	seperti	pada	halaman	berikut	ini.
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Gambar	7.2.	Orientasi	komunikasi	dalam	proses	kepemimpinan

Perlu	dicatat,	bahwa
•	 setiap	orang	memiliki	keempat	orientasi	tersebut,
•	 Setiap	orang	mempunyai	satu	orientasi	yang	menonjol,
•	 Orientasi	mana	yang	penting	tergantung	pada	situasi,
•	 Orientasi	 dipengaruhi	 oleh	 kepribadian,	 latar	 belakang	 kebudayaan,	

pengalaman	lampau	dan	keadaan	sekarang	yang	dirasakan	individu.
•	 Setiap	 individu	 mempunyai	 kemampuan	 untuk	 berganti	 orientasi,	 tetapi	

apabila	terjadi	situasi	kritis,	orang	cenderung	kembali	ke	orientasi	semula.

Pengaruh	 keempat	 macam	 orientasi	 tersebut	 dapat	 dibaca	 pada	 apa	
yang	 dibicarakan	 pada	 waktu	 berkomunikasi	 (isi)	 dan	 bagaimana	 komunikasi	
itu	 dilakukan	 (proses).	 Diskripsi	 lengkap	 ciri-ciri	 setiap	 gaya	 komunikasi	 itu	
diikhtisarkan	sebagai	berikut.

Menilai gaya komunikasi lawan dan diri sendiri

Pemimpin	perlu	mengenal	gaya	komunikasi	lawan/diri	sendiri			agar	fungsi	
komunikasi	yang	dilaksanakan	berfungsi	secara	efektif.	Hal	 ini	dapat	dilakukan	
dengan	 mengembangkan	 seperangkat	 instrumen	 penilaian	 gaya	 komunikasi	
maupun	menggunakan	item-item	pengukuran	yang	sudah	banyak	dikembangkan	
oleh	para	ahli.	
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Berkomunikasi Sesuai dengan Gaya-Gaya Komunikasi dalam Organisasi

Setelah	mengetahui	 gaya	 komunikasi	 lawan	maupun	 diri	 sendiri,	 langkah	
selanjutnya	 adalah	 menindaklanjuti	 kegiatan	 komunikasi	 kita	 sesuai	 dengan	
gaya	tertentu.	Sebagai	pedoman	dapat	digariskan	sebagai	berikut:
1.		 Berkomunikasi	dengan	orang	yang	berorientasi	pada	tindakan,	antara	lain:

•	 Sejak	awal	fokuskan	pada	hasil	(ungkapkan	segera	kesimpulan	pada	awal	
diskusi).

•	 Ungkapkan	 rekomendasi	 terbaik	 Saudara	 (jangan	 tawarkan	 banyak	
alternatif).

•	 Cobalah	berbicara	ringkas
•	 Tekankan	kepraktisan	ide-ide	Saudara
•	 Gunakan	alat	bantu	visual.

2.			Berkomunikasi	dengan	orang	yang	berorientasi	kepada	proses:
•	 Ungkapkan	sesuatu	dengan	tepat	(kemukakan	fakta-fakta)
•	 Susunlah	penyajian	 secara	 logis:	 latrar	belakang,	 situasi	 sekarang,	dan	

hasil.	
•	 Perincilah	rekomendasi	Saudara
•	 Cakupkan	 pilihan-pilihan	 alternatif	 dengan	 pertimbangan	 kekuatan	 &	

kelemahannya
•	 Jangan	 dorong	 orang	 yang	 berorientasi	 kepada	 proses	 melakukan	

tindakan	cepat.
•	 Susun	proposal	Saudara	dalam	kerangka	yang	jelas

3.		 Berkomunikasi	dengan	orang	yang	berorientasi	kepada	orang
•	 Sediakan	waktu	untuk	mengobrol	sebelum	suatu	topik	didiskusikan
•	 Tekankan	hubungan	antara	proposal	Saudara	dengan	orang	yang	terlibat
•	 Tunjukkan	kleberhasilan	ide	yang	Saudara	ajukan
•	 Tunjukkan	dukungan	dari	orang-orang	yang	dihormati
•	 Gunakan	gaya	tulisan	informal

4.		 Berkomunikasi	dengan	orang	yang	berorientasi	kepada	ide
•	 Sediakan	waktu	yang	cukup	untuk	berdiskusi
•	 Bersikap	sabar	bila	pembicaraannya	menyimpang	dari	topik
•	 Pada	waktu	mulai	berbicara,	cobalah	mengaitkan	topik	yang	dibicarakan	

dengan	konsep	atau	ide	yang	lebih	luas
•	 Tekankan	keunikan	ide	atau	topik	yang	dibicarakan
•	 Kaitkan	dampak	ide	yang	Saudara	bicarakan	dengan	kemungkinan	masa	

depan
•	 Jika	 menulis	 kepada	 orang	 tersebut,	 tekankanlah	 pada	 bagian	 awal	

konsep	 utama	 yang	 mendasari	 Saudara.	 mulailah	 dengan	 statatemen	
menyeluruh	dan	kemudian	uraikan	perinciannya.



115Perilaku Organisasi Dalam Manajemen dan Kepemimpinan Stategik

Semua	 ciri	 dan	 langkah-langkah	berkomunikasi	 dengan	orang-orang	 yang	
mempunyai	 kecenderungan	 gaya	 komunikasi	 tertentu	 itu	 perlu	 dikaji	 dan	
dikembangkan	secara	kontinu,	terutama	bagi	para	pemimpin,	administrator	atau	
pengelola	 organisasi	 demi	 terwujudnya	 suatu	 proses	 komunikasi	 yang	 efektif.	
Betapapun	pandainya	seseorang	dalam	berpidato,	tetapi	tidak	memperhatikan	
situasi	maupun	orientasi	 komunikan,	maka	 sangat	 sulit	 diharapkan	 terjadinya	
perubahan	tingkah	laku	(efek	yang	diinginkan)	terhadap	orang-orang	yang	diajak	
berbicara	tersebut.	Atau	sebaliknya	akan	terjadi	penolakan	dari	pihak	komunikan,	
karena	dipandang	tidak	sesuai	dengan	harapan	dan	perbuatan	mereka.

Pengembangan Ketrampilan Proses Kelompok dan Dinamika Kelompok dalam 
Proses Kepemimpinan

Kepemimpinan	 merupakan	 hasil	 interaksi	 yang	 terjadi	 dalam	 kelompok	
terorganisir.	 Dapat	 tidaknya	 seorang	 pemimpin	 menciptakan	 situasi	
kepemimpinan	 yang	 aktual	 sangat	 ditentukan	 oleh	 kemampuannya	 dalam	
mengatur	 proses	 kelompok	 maupun	 group dynamic	 yang	 ada.	 Sebagai	
pemimpin	 pendidikan,	 kepala	 sekolah	maupun	 pengawas	 hendaknya	mampu	
menggalang	 kerjasama	 yang	 harmonis	 di	 tengah-tengah	 anggota	 kelompok	
dan	 berusaha	menerapkan	 kepemipinan	 yang	 demokratis	 terutama	 di	 dalam	
proses	pemecahan	masalah	melalui	kegiatan-kegiatan	kelompok	seperti	diskusi,	
seminar,	 lokakarya,	dan	musyawarah	kerja.	 Ia	seyogyanya	dapat	menunjukkan	
sikap	sosial	yang	 lebih	tinggi	di	dalam	menangani	aktivitas-aktivitas	kelompok	
tersebut.

Agar	kehidupan	di	dalam	berkelompok	berjalan	secara	dinamis	dan	saling	
menguntungkan,	maka	 pemimpin	 harus	menunjukkan	 kemampuannya	 dalam	
hal	pembinaan	dinamika	kelompok	dengan	berupaya	mengenal	perilaku	dirinya	
melalui	kedirian	orang	lain,	dan	berinteraksi	dengan	anggota	kelompok	dalam	
rangka	mendinamiskan	suasana	yang	sedang	dirasakan	dalam	segenap	kegiatan	
kelompok	 (umpama	 dalam	 diskusi,	 ceramah,	 lokakarya,	 dll.)	 sehingga	 dapat	
diwujudkan	perubahan	tingkah	laku	diri	dan	kelompok	ke	arah	yang	lebih	maju.	

Rangkuman

Beberapa	 pokok	 pikiran	 tentang	 pengembangan	 kemampuan	 personal	
dan	sosial	kepemimpinan	telah	didiskusikan	secara	garis	besar.	Unsur-unsur	di	
dalamnya	 dapat	 sebagian	 diterapkan	 di	 lingkungan	 organisasi	 sekolah	 untuk	
semua	 jenjang.	 Keberhasilan	 	 pelaksanaan	 fungsi	 kepemimpinan	 	 kepala		
sekolah	 dan	 pengawas	 sangat	 	 mendukung	 	 keberhasilan	 organisasi	 sekolah	
dalam	 	 melaksanaan	 	 program-program	 yang	 	 telah	 	 direncanakan.	 Melalui	
penyelenggaraan	 kepemimpinan	 yang	 lebih	 bermutu,	 diharapkan	 sekolah	
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berhasil	 mencapai	 tujuan	 pendidikan	 dalam	 rangka	 meningkatkan	 kualitas	
sumber	 daya	manusia	 di	 masyarakat.	 Kualitas	 kepemimpinan	 tersebut	 hanya	
dapat	dicapai	manakala	diikuti	dengan	adanya	usaha	peningkatkan	kemampuan	
terutama	di	dalam	aspek	personal	dan	sosial	kepemimpinan	dan	menerapkannya	
sesuai	dengan	tuntutan	situasi	yang	dihadapi	oleh	lembaga	pendidikan.	

Tugas-Tugas Latihan

1.		 Diskusikanlah	 sebuah	 pengalaman	 atau	 kasus	 kepemipinan	 yang	 Anda		
alami	 dilingkungan	 kerja	 masing-masing.	 Nyatakanlah	 penilaian	 Anda	
secara	obyektif	mengenai	sifat-sifat	pribadi	yang		nampak	di	dalam	proses			
kepemimpinan.		Hasil	diskusi	harap	dikembangkan	menjadi	sebuah	laporan		
tentang	kemampuan	kepemimpinan	pendidikan.

2.		 Lakukanlah	 penilaian	 terhadap	 perilaku	 diri	 dan	 lawan	 Anda	 dalam	
berkomunikasi.	
Catatlah	secara	seksama	unsur-unsur	hasil	penilaian	Anda	ke	dalam	format	
yang	telah	disediakan	untuk	kelompok.

3.		 Diskusikanlah	 hasil	 analisis	 penilaian	 kasus-kasus	 perilaku	 kepemimpinan	
tersebut	 secara	 kelompok,	 dan	 laporkan	 hasilnya	 melalui	 forum	 diskusi	
kelas.
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