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Kepemimpinan organisasi sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah 

budaya organisasi sebagai bagian dari faktor situasional manajemen dan kepemimpinan 

sekolah. Kehadiran faktor ini menjadikan sekolah sebagai organisasi yang kompleks. Kenyataan 

ini menuntut kemampuan para pimpinan sekolah mengelola dan mengembangkan unsur budaya 

agar mampu berfungsi sebagai pendukung keberhasilan organisasi. Untuk dapat menghadapi 

tantangan internal dan global, maka  kapasitas demikian sangat diperlukan agar mereka dapat 

mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan dalam meraih 

cita-cita gemilang ke depan. Bukti-bukti dari hasil penelitian terdahulu dan kajian literatur 

menunjukkan bahwa dalam banyak kesempatan kepemimpinan sekolah tidak berjalan efektif. 

Ketidakmampuan dalam memahami peranan kiritis budaya organisasi diduga menjadi salah satu 

sebab lemahnya fungsi kepemimpinan sekolah. Para peneliti menganggap kondisi ini sebagai 

salah satu kesenjangan yang perlu dihilangkan. Mereka menyarankan pemimpin pendidikan 

perlu memahami, mengidentifikasi, dan mempertimbangkan secara akurat aspek-aspek 

situasional terutama nilai-nilai budaya yang mempemgaruhi kepemimpinan organisasi sekolah. 

Atas dasar pertimbangan teoritik dan hasil kajian empirik, penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk memproduksi software instrumen pengukuran budaya organisasi dan 

kinerja kepemimpinan sekolah, mendesiminasikan dan menerapkan model pengkuran tersebut, 

sekaligus melibatkan para partisipan dalam menilai budaya organisasi sekolah yang ada.  

Jenis penelitian pengembangan diterapkan sebagai rancangan atau desain dalam 

pelaksanaan penelitian.  Partisipan yang telah berhasil berpartisipasi sejumlah 204 orang guru 

yang tersebar di beberapa Sekolah Dasar di Kota Malang, Jawa Timur. Desain software telah 

dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoretik dan empirik atau penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, meliputi: (1) pengembangan 

theoritical dan sofware design instrumen pengukuran budaya organisasi dan kinerja 

kepemimpinan Sekolah berdasarkan hasil kajian teoritik; (2) pembuatan software Pengukuran 

Budaya Organisasi dan Kinerja Kepemimpinan (PBOK2); (3) pelaksanaan pengukuran budaya 

organisasi dan kinerja kepemimpinan di Sekolah Dasar: (4) penyempurnaan software 

berdasarkan masukan dari hasil pengukuran di lapangan; (5) pembuatan manual; (6) pelatihan 

penggunaan software pengukuran bagi partisipan; dan (7) peluncuran produk akhir software 

instrumen pengukuran budaya organisasi sekolah berbasis website untuk diakses secara online.  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepala sekolah dan guru. Terutama 

manual yang dihasilkan dapat dipakai dalam mendeteksi budaya organisasi dan sejauhmana 

kontribusinya terhadap kepemimpinan sekolah. Mereka dapat memperoleh bahan yang 
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bermanfaat untuk memahami aspek-aspek situasional budaya organisasi dan pengaruhnya 

terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan. Langkah-langkah peningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan di lingkungan pendidikan dengan demikian dapat diterapkan secara kreatif dan 

inovatif oleh para pemimpin pendidikan dan guru-guru maupun user lainnya. 
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PRAKATA 
 

Rasa syukur kepada Allah SWT tim peneliti panjatkan atas kemudahan yang diberikan 

kepada hamba-Nya dalam pelaksanaan penelitian pengembangan ini sehingga dapat berjalan 

dengan lancar dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. 

 

Segenap tahap kegiatan penenelitian ini dapat terlaksana secara efektif karena 

memperoleh dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tim peneliti 

bermaksud menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Lembaga Peneltitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang 

telah memberikan kepercayaaan dan ijin kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian 

ini dengan sebaik-baiknya.  

2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan dukungan berupa dorongan dan 

saran-saran dalam pengembangan desain dan pelaksanaan penelitian. 

3. Tim reviewer yang telah membantu tim peneliti dalam penyempurnaan pengembangan 

rancangan model penelitian dan penulisan laporan. 

4. Kepala Dinas Pendidikan yang telah memberikan ijin dan dukungan pelaksanaan penelitian 

di lingkungan organisasi Sekolah Dasar. 

5. Kepala Sekolah di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta yang telah 

mengijinkan tim peneneliti untuk mengambil data di sekolah masing-masing. 

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

 

Semoga segala bentuk tersebut dianugerahi pahala oleh Allah SWT, dan khususnya hasil 

penelitian pegembangan ini bermanfaat terutama bagi tim peneliti dan para pihak dalam 

melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan di waktu-waktu yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Rasional 

 

Faktor-faktor situasional terbukti secara signifikan mempengaruhi tingkat keberhasilan 

manajemen dan kepemimpinan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sekolah (Kruger, 

Witziers, & Sleegers, 2007; Yukl, 2002). Budaya organisasi merupakan salah satu faktor 

situasional yang berpotensi mempengaruhi efektivitas kepemimpinan sekolah (Alvesson, 2002; 

Alvesson & Sveningsson, 2016; Schein, 2010). Berbagai tipe budaya organisasi diprediksi 

mewarnai karakter organisasi sekolah, yang dapat membedakan sekolah satu dengan lainnya. 

Fenomena ini menjadi tantangan sekaligus pendorong sekolah sebagai organisasi penyelenggara 

pendidikan yang beroperasi dalam lingkungan system yang kompleks. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan dituntut kemampuannya melakukan terobosan-terobosan di tengah-

tengah tuntutan dinamis dan kemungkinan saling bertentangan baik dari eksternal maupun 

internal (Somech & Wenderow, 2006; Wiyono, 2017). Hasil penelitian terdahulu dan studi 

literature membuktikan bahwa budaya organisasi mempengaruhi tingkat keefektifan manajemen 

dan kepemimpinan sekolah. Temuan demikian diperkuat oleh argumen-argumen dan hasil 

penelitian lainnya (Bush & Middlewood, 2005). Alasannya adalah karena secara langsung 

mempengaruhi bagaimana seorang kepala sekolah berperilaku dan  perkembangan sikap para 

guru dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Kruger et al., 2007). Sehingga bisa 

disimpulkan berdampak langsung terhadap proses kepemimpinan sekolah. 

Efektivitas kepemimpinan organisasi sekolah banyak ditentukan oleh faktor-faktor 

situasional pada saat kepemimpinan dilaksanakan (Somech & Wenderow, 2006). Proses 

kepemimpinan dapat memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan di sekolah manakala tipe atau gaya kepemimpinan yang diterapkan berfungsi efektif 

di dalam konteks organisasi sekolah. Proposisi ini relevan dengan konklusi-konklusi hasil 

penelitian bahwa lembaga-lembaga yang sukses umumnya terbukti karena proses 

kepemimpinan organisasi berjalan efektif (Yukl, 2002, 2010). Perkembangan prestasi akademik 

siswa dengan demikian akan banyak ditentukan oleh faktor-faktor situasional yang dapat 

meliputi termasuk aspek organisasional, individual, dan lingkungan atau masyarakat sekitar 

(termasuk organg tua dan keluarga). Keberhasilan sekolah sebagai sebuah organisasi dalam 
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menghadapi persoalan pendidikan, diprediksi ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat dari 

pimpinan organisasi (Sashkin, 1988; Wiyono, 2017), khususnya kepala sekolah. Meskipun 

demikian, beberapa hasil penelitian terhadulu menyimpulkan bahwa seberapa tinggi efektivitas 

manajemen dan kepemimpinan itu masih tergantung pada bagaimana model atau pendekatan 

kepemimpinan yang diterapkan dapat menyesuaiakan dengan tuntutan situasional.  

Sebagai sistem, organisasi sekolah beroperasi di dalam suatu lingkungan sistem yang 

kompleks dan di dalamnya terdapat berbagai aspek situasional. Komponen stituasional pertama 

yang mempengaruhinya adalah terkait dengan karakteristik individual (pemimpin dan bawahan) 

seperti usia, gender, pangkat/jabatan, pendidikan, pengalaman kerja, status perkawinan, dan 

status ketenagaan. Yang 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). Untuk dapat menerapkan 

model kepemimpinan yang efektif, pemimpin perlu memahami unsur-unsur situasional terutama 

karakteristik budaya organisasi, 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). 

Dari kedua komponen utama tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah aspek 

karakteristik organisasional khususnya yang terkait dengan budaya organisasi (organizational 

culture). Hal ini dipilih karena memiliki pengaruh terhadap efektivitas model manajemen dan 

kepemimpinan yang diterapkan (Quinn, 1989; Wallach, 1983). Apa dan bagaimana pengukuran 

budaya organisasi, serta pengaruhnya terhadap kinerja kepemimpinan sekolah, memerlukan 

pemahaman secara teoritik dan penguasaan teknis dalam mendeteksi dan melakukan perubahan-

perubahan atau penyesuaian strategi kepemimpinan berdasarkan tuntutan situasional. 

Atas dasar pertimbangan teoritik dan hasil-hasil penelitian tersebut, penelitian ini 

dilaksanakan dengan maksud untuk mengembangakan desain produk software instrumen 

pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah, mendesiminasikan dan 

menerapkan model pengkuran budaya organisasi, sekaligus melibatkan para partisipan dalam 

menilai situasi organisasi, khususnya budaya organisasi yang ada, serta mendiskripsikan 

kecenderungan budaya organisasi yang berkembang di sekolah sasaran. Di samping itu, 

dimaksudkan untuk menentukan tingkat efektivitas kepemimpinan yang diterapkan dan 
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mengeksplorasi model kepemimpinan efektif sesuai dengan faktor-faktor situasional dan 

budaya organisasi yang dihadapi.  

 

B. Permasalahan yang Diteliti 
 

Permasalahan utama penelitian ini adalah “bagaimana para pimpinan organisasi sekolah 

khususnya kepala sekolah menilai tipe budaya organisasi yang ada dan kinerja kepemimpinan 

mereka di sekolah yang mereka pimpin? Secara spesifik dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah tipe-tipe budaya organisasi yang dipersepsi para guru di lingkungan sekolah? 

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi individu dalam menilai budaya 

organisasai dan kepemimpinan? 

2. Bagaimanakah pimpinan mendeteksi tipe-tipe budaya organusasai sekolah? 

3. Bagaimanakah perilaku kepemimpinan yang diterapkan di sekolah? 

4. Seberapa efektif pelaksanaan kepemimpinan staf di sekolah? 

5. Seberapa kuat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan kepala sekolah? 

 

Untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan 

instrumen pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemipinan sekolah dikembangkan 

berdasarkan model teoretik dan empirik. Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, 

instrument tersebut dilengkapi dengan desain software yang diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai media untuk membantu organisasi sekolah dalam mendeteksi budaya organisasi yang 

berkembang di lingkungan sekolah. Pengembangan desain produk penelitian ini didasarkan 

pada hasil kajian beberapa referensi utama. 
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C. Target dan Luaran Penelitian 
 

Target atau luaran penelitian adalah berupa produk software program, buku manual 

program, hasil pengukuran dalam penerapan produk di lapangan, terlaksananya pelatihan model 

pengukuran dan diagnosis budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah, deskripsi hasil 

pengukuran budaya orgabnisasi dan efektivitas kepemimpinan, buku ajar/referensi, artikel-

artikel hasil penelitian. Capaian penelitian yang ditargetkan sesuai jadwal dirumuskan dalam 

Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1. Rencana capaian penelitian 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 2018 

(bulan)  

Kategori  Sub Kategori Wajib Tam- 

bahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Artikel ilmiah Internasional bereputasi X  Submitted Accepted Published 

 dimuat  di 

jurnal. 

Nasional Terakreditasi  X Submitted Reviewed Accepted 

2 Artikel ilmiah  Internasional Terindeks X  Draft Terdaftar Sdh dilaks. 

 dimuat di Nasional X  Terdaftar Sdh dilaks Sdh dilaks. 

 prosiding.       

3 Invited speaker Internasional  X Draft Terdaftar Sdh dilaks. 

 dalam temu Nasional  X Draft Terdaftar Sdh dilaks. 

 ilmiah.       

4 Visiting 

Lecturer 

Internasional      

5 Hak Kekayaan Paten      

 Intelektual 

(HKI) 

Paten sederhana      

  Hak cipta  X Draft Terdaftar Granted 

  Merek dagang      

  Rahasia dagang      

  Desain produk industri      

  Indikasi geografis      

  Perlindungan varietas 

tanaman 

     

  Perlindungan Topografi 

Sirkuit Terpadu 

     

6 Teknologi Tepat Guna      

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya 

seni/Rekayasa Sosial 

     

8 Buku Ajar (ISBN) X  Draft Reviewed Accepted 

9 Tingkat Terapan Teknologi (TKT)  X 2 6 9 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bahan pustaka acuan digunakan sebagai dasar pengembangan model dan pelaksanaan 

penelitian pengembangan. Secara garis besar didiskusikan sesuai sub-sub topik berikut. 

 

A. Konsep Budaya Organisasi 

 

Terdapat sejumlah faktor yang terbukti mampu membentuk phenomena budaya sebuah 

organisasi. Atas dasar proposisi ini para ahli berkesimpulan bahwa budaya organisasi 

sesungguhnya berasal dari faktor-faktor situasional organisasi. Konstruk budaya organisasi 

dapat diberi batasan sebagai sharing antar anggota mengenai harapan, kepercayaan, norma, 

nilai-nilai, rutinitas yang mempengaruhi bagaimana orang-orang bekerja dan berinteraksi satu 

sama lain dalam dalam merealisasikan keinginan-keinginan organisasi dan tujuan kerjasama 

yang telah ditetapkan (Champoux, 2003; Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaske, 2006; 

Jones & George, 2006; Lok & Crawford, 2004; Yukl, 2002). Sementara Wallach (1983) 

memberikan penjelasan dengan istilah budaya korporasi (corporate culture) yakni sebagai 

bentuk pemahaman bersama perilaku anggota – bagaimana cara mereka bekerja dalam 

melakukan sesuatu.  

Definisi lainnya menyatakan budaya organisasi itu merupakan suatu sistem yang terdiri 

empat elemen, meliputi nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, dan norma-norma yang 

menghubungkan para anggota organisasi (Bartol, Martin, Tein, & Matthews, 2002). Keempat 

komponen budaya organisasi ini berasal dari lingkungan masyarakat, dibawa oleh para individu 

atau anggota organisasi (Cameron & Quinn, 2011; Jones & George, 2006). Budaya organisasi 

yang sudah tertanam di dalam sistem organisasi mampu mengkonsolidasikan asumsi-asumsi 

dan tujuan-tujuan para anggota organisasi (Russell, 2001). Hal ini dipertahankan dan diadopsi 

individu, sehingga dapat mewarnai budaya organisasi yang ada. Sehubungan dengan konteks 

organisasi sekolah, itu Sergiovanni (1987, p. 220) berpendapat bahwa lingkungan organisasi 

sekolah memiliki dimensi budaya tertentu yang dimanifestasikan ke dalam empat level: 

airtifact, values, assumptions. dan  perspectives.  
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Nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, norma, dan filosofi atau cara hidup (way of life) 

yang dianut individu itu menentukan cara bagaimana seseorang ataupun kelompok bekerja 

dalam melaksanakan suatu kegiatan atau mempengaruhi bagaimana sistem tertentu bekerja 

(Cameron & Quinn, 2011). Intinya bahwa unsur-unsur demikian menentukan standard tingkah 

laku bagaimana sesorang atau ofrganisasi bekerja, cara berbicara, bagaimana individu 

mempresentasikan diri, dan keharusan-keharusan yang perlu dipatuhi seseorang. 

B. Tipe-Tipe Dasar Budaya Organisasi 

 

Sejumlah peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa jenis budaya yang diduga mampu 

mewarnai perilaku kerja anmggota atau pimpinan organisasi (Alvesson, 2002; Alvesson & 

Sveningsson, 2016). Chiang dan Birtch (2007) mendiskripsikannya sebagai “corporate culture”.  

Sementara peneliti lain melukiskannya sebagai budaya 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. Jenis-jenis budaya 

tersebut diprediksi dapat mempengaruhi tingkat efektivitas kepemimpinan yang diterapkan 

pemimpin organisasi.  

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

budaya organisasi di atas perlu disajikan sebagai berikut. 

 

Budaya birokratis (bureaucratic) 

Organisasi birokratis atau sering dikenal sebagai bentuk hirarkhis lebih mencerminkan 

aspek formalitas atau dserba formal dengan menerapkan sistem birokrasi yang ketat dan sangat 

terestruktur. Budaya ini bercirikan perilaku organisasi yang menekankan pada standar 

reliabilitas, standardisasi, preditabilitas, dan efisiensi. Unsur-unsur teknis manajemen didesain 

sebagai pengikat kuat untuk segenap komponen kerja manajemen, missal meliputi peraturan-

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

kepada semua elemen tersebut. Fungsi pimpinan lebih ditekankan kepada peran sebagai 

“organisator” bertugas dan bertanggungjawab memastikan bahwa semua orang yang bekerja di 

dalam unit-unit yang ada harus mematuhi apa yang telah digariskan dalam unsur-unsur tersebut. 

Di samping itu, mereka melaksanakan tugas-tugas pekerjaan secara ekonomis, atau dengan 
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tingkat pembiayaan yang minimal. (Cameron & Quinn, 2006). Wallach (Wallach, 1983) 

menjelaskan bahwa dalam organisasi ini terdapat garis yang jelas tentang tanggung jawab dan 

kewenangan individu. Pekerjaan biasanya diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan teratur. 

Organisasi berbudaya birokratis merupakan organisasi yang benar-benar well-established atau 

sudah terbentuk secara mantap (solid), memiliki ciri dengan tingkat kematangan yang 

tinggi,segenap tindakan bertumpu kekuasaan, lebih stabil, dan telah menerapkan piola kerja 

dengan dasar ketelitian yang tinggi. 

 

Klan (clan) 

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

ini lebih menekankan kepada teamwork, keterlibatan anggota, pemberdayaan, kohesivitas, 

partisipasi, dan komitmen korporasi kepada para bawahan, dan tim kerja. Kondisi demikian 

dipertahankan bersama melalui sikap loyalitas para anggota dan tradisi. Di dalam konteks ini, 

para pemimpin lebih banyak memerankan figur sebagai mentor dan orang tua. Tanggung jawab 

mereka adalah memberdayakan, dan memberikan kemudahan para anggota untuk berpartisipasi, 

berkomitmen, dan bersikap loyal.  

 

Adhokrasi (adhocracy) 

Budaya adhokrasi menggambarkan sebuah organisasi yang dinamis, kreatif, dan 

memiliki semangat entrepreneurial. Organisasi demikian diperlukan untuk menghadapi suasana 

lingkungan yang serba tidak pasti dan tidak stabil. Nilai-nilai umum yang dimiliki organisasi 

meliputi fleksibilitas, penyesuaian, pengambilan risiko, eksperimentasi, dan inisiatif. Di 

samping itu, para pemimpin organisasi bertipe demikian memiliki visi yang jelas. 

Kepemimpinan yang cocok dalam situasi demikian adalah yang lebih menekankan kepada 

prinsip-prinsip empowerment atau participation (Yukl, 2002, 2010). 
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Pasar (market) 

Organisasi yang diwarnai oleh budaya pasar biasanya berorientasi kepada persaingan 

dan tujuan yang ingin dicapai. Fokus segenap usaha kepada produktivitas, alokasi pasar, 

keuntungan, penetrasi, perebutan pasar, dan persaingan tinggi. Pemimpin dalam situasi market 

culture diharapkan memiliki semangat kerja yang kuat, pekerja keras, dan siap menjadi pesaing 

yang siap menghadapi berbagai tantangan persaingan (Cameron & Quinn, 2006). 

 

Inovatif (innovative) 

 

Organisasi sekolah yang digolongkan menerapkan model budaya inovatif (innovative 

culture) pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan jenis-jenis organisasi yang menganut 

paham market oriented. Salah seorang peneliti yang memperkenalkan tipe budaya demikian 

seperti Wallach (1983) melalui Organizational Culture Index yang dikembangkannya 

menggambarkan suasana atau dinamika kerja dalam unit-unit organisasi sebagai lingkungan 

kerja yang dinamis dan menarik perhatian bagi kebanyakan pekerja. Sekaligus dinilai sebagai 

tempat yang tepat bagi para pegawai atau anggota yang menyukai pembaharuan, tuntutan kerja 

dengan kreativitas tinggi, keberanian mengambil risiko, dan dengan semanngat kewirausahaan 

yang luar biasa (entrepreneurial and ambitious people). Dengan demikian, sekaligus dapat 

berfungsi sebagai tempat bekerja bagi orang-orang yang ingin memiliki kebebasan untuk 

menyalurkan bakat dan minat masing-masing. Kepemimpinan diterapkan dengan banyak 

dorongan-dorongan atau motivasi dan secara konstan dan berkelanjutan. Umumnya menjadi 

temapt para pekerja yang memiliki semangat atau moral kerja yang sangat tinggi dalam meraih 

keberhasilan untuk organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja.          

 

Suportif (supportive) 

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

sebagai sebuah keluarga dalam rumah tangga. Sebagian besar orang yang pernah mengalamai 

bekerja dalam suasana lingkungan kerja suportif akan menilai bahwa mereka sebagai anggota 
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diperlakukan oleh para manajer mereka dengan penuh kehangatan dan kelembutan atau bersikap 

sangat bersahabat. Wallach (1983, p. 33) disebut “fuzzy”. Rasa keterbukaan, saling percaya satu 

sama lain, keamanan yang dirasakan dalam bekerja, adil, dan penuh harmoni. Proses 

berorganisasi lebih ditekankan kepada perilaku manajemen yang memperhatikan 

keberlangsungan interaksi secara sosial, humanistik, kolegial, dan kebermanfaatan bersama 

(mutual benefit).  

  

C. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepemimpinan 

 
 

Wallach (1983, p. 32) berpendapat tidak ada isrtilah baik atau buruk tipe budaya 

organisasi apapun  Budaya organisasi dikatakan efektif jika memperkuat manajemen dan usaha-

usaha individu dalam merealisasikan visi, misi, dan pencapaian tujuan kerjasama (Burhanuddin, 

2013; Wallach, 1983). Efektivitas tipe yang dikembangkan tergantung kesesuaiannya dengan 

kebutuhan individu dan organisasi sekolah (Sergiovanni, 1987). Hasil-hasil penelitian Yukl 

(2002), Sashkin (1984), Marshall Sashkin & Molly G. Sashkin  (2003) menunjukkan bahwa  

budaya organisasi sebagai bagian aspek-aspek kontingensi menentukan bagaimana pemimpin 

berperilaku, proses mempengaruhi, sikap dan perilaku anggota. Oleh sebab itu hasil-hasil 

penelitian lain yang relevan menunjukkan adanya hubungan yang erat antara budaya organisasi 

dan efektivitas kepemimpinan. (Alvesson, 2002; Alvesson & Sveningsson, 2016; Kwantes & 

Boglarsky, 2007; Yukl, 2002).  Di samping itu, berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan 

kerja secara intrinsic, dan pada gilirannya mampu meningkatkan efektivitas kepemimpinan 

organisasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kwantes dan Boglarsky (2007) tentang budaya 

organisasi dan efekvititas kepemimpinan di beberapa negara secara kuat menunjukkan adanya 

hubungan yang erat antara budaya organisasi dan tingkat efektivitas kepemimpinan(Alvesson, 

2002; Alvesson & Sveningsson, 2016; Schein, 2010). Terutama aspek–aspek budaya organisasi 

yang mengarah kepada peningkatan kapasitas para anggota dalam meraih kepuasan kerja secara 

intrinsik memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan efektivitas kepemimpinan 

organisasi (Cameron & Quinn, 2011). Bagaimana pola hubungan kedua variabel ini dapat 

diikhtisarkan melalui gambar 2.1. 



18 
 

18 
 

 

 

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

 

Kajian teori dan hasil-hasil riset yang dilaporkan oleh Champoux (2003) menunjukkan 

adanya hubungan antara karakteristik budaya organisasi tertentu dengan kinerja organisasi. 

Beberapa bukti empirik mengenai tipe-tipe budaya organisasi tertentu yang menggungguli 

keberhasilan jenis budaya organisasi lainnya dalam peningkatan kinerja organisasi dapat 

digariskan sebagai berikut: 

1. Organisasi yang memiliki budaya kuat lebih menekankan kepuasan pelanggan, karyawan, 

mitra kerja dan mengharghargai peranan kepemimpinan pada semua level. 

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

keputusan. 

3. Terorganisasi dengan baik, memiliki tujuan dan prosedur kerja yang jelas. 

4. Budaya organisasi yang telah melekat kuat 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 
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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 tertentu 

menuntut kreativitas dan autonomi individual yang sangat tinggi, di mana produk akhir 

pekerjaan dapat dituntaskan oleh seorang pekerja, maka organisasi mungkin perlu dirancang 

berbentuk birokrasi atau sistem hirarkhi kelembagaan yang lebih terperinci. Di dalam situasi 

demikian, kepemimpinan yang efektif adalah yang menggunakan pendekatan partisipasi 

individual (individual participation) karena pendekatan ini dapat memberikan kesempatan 

otonomi penuh perseorangan anggota dalam mengambil keputusan tentang penyelesaian akhir 

pekerjaan yang dibebankan kepada masing-masing anggota. Sebaliknya, untuk pekerjaan-

pekerjaan yang membutuhkan ketergantungan antar unit atau interacting work team (Sashkin, 

1984), maka group participation atau teamwork dinilai lebih cocok.  

Seganap organisasi akan menunjukkan variasi budaya, mengandung keunikan masing-

masing dan terbukti memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan (Cameron & 

Quinn, 2011; Kwantes & Boglarsky, 2007).  Untuk menjadi pemimpin yang efektif, maka 

mereka perlu memiliki wawasan yang memamadai mengenai budaya yang dihadapi (Alvesson, 

2002; Alvesson & Sveningsson, 2016; Schein, 2010). Bartol et al. (2002) melaporkan bahwa 

para manajer yang telah melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian budaya organisasi 

mampu meraih keberhasilan dalam memimpin organisasi. Untuk itu pemimpin perlu 

mengkomunikasikan visi, misi, dan srategi  organisasi kepada para anggotanya. Di samping itu 

memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas sesuai 

visi dan misi maupun perubahan budaya yang diperlukan (Bartol et al., 2002; Cameron & 

Quinn, 2011). 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 bahwa keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan sikap-
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sikap yang tumbuh dari budaya organisasi tertentu mempengaruhi perilaku individu, kelompok, 

dan  proses berorganisasi (Lok & Crawford, 2004; Mohrman & Lawler, 1988). 

Pimpinan organisasi sekolah, dengan demikian perlu memiliki kemampuan untuk 

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

menghendaki, merubah budaya-budaya kerja tertentu sesuai konteks situasional yang dihadapi 

(Alvesson, 2002; Alvesson & Sveningsson, 2016; Bush & Middlewood, 2005; Champoux, 

2003; Wallach, 1983). Strategi demikian memungkinkan proses kepemimpinan dapat berjalan 

secara efektif dan berkontribusi penuh terhadap keberhasilan organisasi sekolah (Burhanuddin, 

2016). 

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 

penggunaan sistem penghargaan terhadap prestasi kerja individu maupun kelompok. 

 

 

D. Kepemimpinan Efektif di dalam Organisasi Sekolah  

 
 

Fungsi kepala sekolah sebagai leader perlu mengambil inisiatif, keputusan dan langkah-

langkah konkrit peningkatan mutu pendidikan melalui proses kepemimpinan efektif (Bush & 

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

pelaksanaan fungsi fungsi atau praktik kepemimpinan baik sebagai manajer maupun leader 

menyentuh komponen-komponen organik administrasi dan supervisi pendidikan (administrative 

and supervisory leadership) antara lain kurikulum/ pembelajaran personalia, sarana prasarana, 

keuangan, kesiswaan, dan hubungan masyakat. Penelitian Robinson et. al (2008) tentang 

pengaruh kepemimpinan terhadap hasil akademik dan non-akademik sekolah menggunakan 
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lima dimensi dalam pengukuran efektivitas ekepemimpinan: (1) perumusan visi dan tujuan-

tujuan organisasi sekolah; (2) pengelolaan sumber daya pembelajaran secara strategic; (3) 

merencanakan, mengkoordinir, menilai kinerja pembelajaran dan kurikulum; (4) peningkatan 

profesi guru/staf melalui promosi dan partisipasi dalam rangka peningkatan kapasitas belajar 

para guru; dan (5) menjamin tersedianya lingkungan organisasi sekolah yang suportif.  

Kepemimpinan sekolah dikatakan berhasil atau efektif manakala kepala sekolah tersebut 

dapat  melaksanakan fungsi kepemimpinannya, antara lain dalam kelima dimensi di atas. 

Dimensi-dimensi tersebut dideskripsikan secara garis besar pada bagian paparan berikut ini: 

Dimensi pertama: perumusan visi dan tujuan-tujuan organisasi sekolah 

Dalam dimensi pertama kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan mendorong 

seluruh anggota untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek filosofi dan nilai-nilai 

pendidikan. Kepala sekolah mengkoordinir para guru, orang tua, wakil masyarakat dalam proses 

perumusan visi, misi, dan tujuan. Mengkomunikasikan hasil rumusan komponen tujuan sekolah 

kepada staf sekolah, orang tua, anggota masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Di samping 

itu, kepala seolah perlu aktif memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua anggota 

tentang bagaimana usaha-usaha pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. 

 

Dimensi kedua: Manajemen strategik sumber daya sekolah khususnya pembelajaran 

Keberhasilan pelaksanaan kepemimpinan organisasi yang dimotori oleh kepala sekolah 

dapat diukur berdasarkan kemampuan dalam pengelolaan, pendayagunaan, pengembangan, dan 

pengamanan segenap sumber daya sekolah, terutama pembelajaran (learning resouces). Bahwa 

semua aset sumber daya tersebut benar-benar dapat didayagunakan sepenuhnya untuk 

mendukung peningkatan prestasi belajar peserta didik.  

 

Dimensi ketiga: Perencanaan, koordinir, penilaian kegiakan pembelajaran dan  

                            pelaksanaan kurikulum sekolah 

 

Kemampuan para kepala sekolah dalam dimensi ini diukur berdasarkan keterlibatan 

mereka dalam proses pengelolaan akademik khususnya yang berkaitan dengan penyusunan 

rencana kurikulum sekolah, metode pembelajaran, pelaksanaan rencana pembelajaran oleh para 

guru, dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik. 



22 
 

22 
 

Dimensi keempat: Peningkatan profesi guru/staf melalui promosi dan partisipasi dalam  

                                rangka  peningkatan kapasitas belajar para guru atau pendidik 

Para kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan dan komitmen dalam program 

pembinaan staf khususnya para guru. Kemampuan demikian diperlukan guna mendukung 

usaha-usaha peningkatan kompetensi akademik para guru, Yang ditekankan di dalam dimensi 

ini adalah partisipasi kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi, bukan hanya sekedar 

pendukung atau sponsor kegiatan-kegiatan. Kepala sekolah harus mampu menunjukkan 

kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam memberikan semangat belajar para guru dan 

seluruh staf sekolah. Di samping itu mereka harus siap menjadi figure tauladan atau contoh 

sebagai good learner (pebelajar yang baik). 

 

Dimensi kelima: Jaminan ketersediaan lingkungan organisasi sekolah yang kondusfif. 

Kriteria keberhasilan kepala dalam pelaksanaan kepemimpinan an gtara lain memenuhi 

tuntutan kemampuan 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 pelaksanaan pembelajaran, peningkatan prestasi belajar siswa dan profesionalitas guru 

dalam pelaksnaan tugas pokok mereka sebagai pemdidik. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil review bahan pustaka dalam penelitian 

inimenunjukkanm bahwa untuk dapat memimpin secara efektif kelompok bawahan khususnya 

para guru, maka pemahaman pimpinan organisasi pendidikan terhadap aspek-aspek situasional 

yang dijelaskan di muka menjadi modal khsuusnya bagi para kepala sekolah dalam memutuskan 

pola leadership behaviour yang diperlukan sekolah.  Misalnya, apakah suportif atau direktif, 

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

mempengaruhi para guru itu dalam proses pelaksanaan kerjasama di dalam sebuah organisasi 

baik di sekolah maupun di lingkungan lembaga pendidikan lainnya.  

Proses leadership yang efektif untuk sekolah adalah strategi leader yang mampu 

memimimpin dalam memenuhi tuntutan situasional tersebut, baik yang terkait dengan elemen 

individual maupun organisasional. Kepala sekolah dengan demikian perlu memiliki kemampuan 
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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 pendidikan. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dalam penelitian ini, tim peneliti merumuskan enam set 

hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis nihil sebagai berikut:  

Ho1: Tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi 

kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah. 

Ho2: Tidak ada pengaruh signifikan faktor organisasional terhadap persepsi responden 

mengenai budaya organisasi sekolah. 

Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi responden mengenai 

budaya organisasi sekolah. 

Ho4:  Tidak ada pengaruh langsung faktor individual terhadap persepsi responden mengenai 

kinerja kepemimpinan sekolah. 

Ho5:  Tidak ada pengaruh langsung faktor-faktor individual responden terhadap persepsi 

tentang orientasi kepemimpinan sekolah. 

Ho6: Tidak ada perbedaan persepsi antara responden wanita dan pria tentang kinerja 

kepemimpinan sekolah. 

 

Keenam hipotesis ini selanjuthya dijadikan acuan dalam proses pengukuran sampai 

dengan pengujian hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 
 

 Tujuan utama penelitian adalah medesain model instrumen pengukuran dan software 

sebagai media untuk mendeteksi tipe-tipe budaya organisasi yang berkembangan di sekolah, 

dan menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan Sekolah Dasar. Secara 

spesifik adalah:  

1. Mengembangkan model theoretical dan desain software pengukuran budaya organisasi 

sekolah 

2. Memproduksi software program pengukuran budaya organisasi di Sekolah Dasar 

3. Menyusun buku manual program pengukuran budaya organisasi dan efektivitas  

    kepemimpinan. 

4. Melaksanakan proses pengukuran menggunakan produk software 

6. Menganalisis/mengevaluasi hasil penerapan produk model pengukuran 

7. Mereview dan menyempurnakan produk software sesuai hasil pelaksanaan pengukuran di 

lapangan. 

8. Menulis artikel internasional tentang pengaruh budaya orgaisaasi terhadap kepemimpinan 

9. Menyusun artikel prosiding nasional 

10. Menyusun buku ajar/referensi model pengukuran budaya organisasi sekolah. 

 

B. Manfaat Penelitian  

 Desain dan produksi software model pengukuran budaya organisasi sekolah ini sangat 

penting dikembangkan. Selama ini penelitian pengembangan dalam memproduksi media 

penngukuran dalam bentuk software instrumen pengukuran budaya organisasi belum banyak 

dilakukan. Bahkan sejauh tim peneliti ketahui sama sekali belum ada, khususnya di lingkungan 

organisasi Sekolah Dasar di Indonesia. Beberapa penelitian di tingkat internasional telah 
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mencoba meneliti hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan sekolah 

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

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

belum dijadikan sebagai bagian sampel dalam peneltian-penelitian bidang ini.  

Produk software beserta perangkat instrumen pengukuran ini diharapkan dapat 

diterapkan atau manfaatkan oleh pimpinan sekolah dan guru dalam mendeteksi jenis budaya 

organisasi, dan sejauhmana kontribusinya terhadap keberhasilan peningkatan mutu pendidikan 

khususnya kinerja kepemimpinan sekolah. Temuan-temuan penenelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk memahami budaya organisasi sebagian bagian dari aspek-

aspek situasional dan pengaruhnya terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan di Sekolah Dasar.  

 

 Dengan demikian, penggunaan produk penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai pedoman untuk mempermudah para kepala sekolah dan praktisi kependidikan 

lainnya dalam mendeteksi jenis budaya apa yang berkembang di dalam organisasi sekolah. 

Sekaligus berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas kepemimpinan sekolah. 
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BAB IV  

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Desain  

Penelitian ini merupakan bentuk studi pengembangan dengan melibatkan kajian teoritik 

dan empirik untuk menghasilkan produk-produk tangible berupa peralatan teknologi yang dapat 

dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sekolah. Merujuk 

pandangan Kelley, Lesh, dan Baek (in Kelly, Baek, Lesh, & Bannan-Ritland, 2008), penelitian 

ini juga mempunyai intangible products meliputi desain, program, strategi, dan manual yang 

dapat diterapkan untuk perbaikan proses manajemen dan kepemimpinan pendidikan di skolah.  

Richey, Klein dan Nelson (2004)   menghubungkannya dengan dengan praktik 

pengembangan pembelajaran dan mendefinisikannya sebagai studi yang melibatkan proses 

pembentukan pengetahuan dengan tujuan utama meningkatkan proses perencanaan kurikulum, 

pengembangan pembelajaran, dan evaluasi. Penelitian pengembangan tersebut bisa didasarkan 

pada suatu situasi pemecahan masalah secara spesifik, maupun berdasarkan prosedur-prosedur 

umum pengumpulan data (inquiry). Secara sistematis proses penelitian pengembangan 

melibatkan beberapa tahap kegiatan: (1) merancang dan mendeskripsikan model penelitian 

pengembangan, (2) mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti survey, observasi, 

wawancara, experimen, studi kasus, (3) menganalisis data baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif, dan (4) menarik kesimpulan-kesimpulan secara kontekstual. 

Berdasarkan konsep penelitian pengembangan di atas, penelitian ini dilaksanakan dalam 

rangka menghasilkan perangkat software pengukuran budaya organisasi sekolah. Proses 

produksinya dilaksanakan berdasarkan model teoritik penelitian (research theoretical model) 

yang berhasil dikembangkan dalam penelitian tahun pertama, dan atas dukungan kajian teoritik 

dan hasil-hasil penelitian oleh para ahli dan peneliti lain, khususnya dalam bidang manajemen 

dan kepemimpinan. Budaya organisasi diprediksi memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas 

kepemimpinan sekolah (Bush & Middlewood, 2005). Meskipun demikian, sejuhmana hubungan 

antar variabel atau intensitas pengaruh tersebut, akan ditentukan oleh faktor individual dan 

organisasional (Yukl, 2002). Lampiran 1 mengilustrasikan bagaimana hubungan antar variabel 

yang diteliti. Model teoritik penelitian ini dikembangkan agar dapat dipergunakan sebagai 
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guideline untuk meneliti dan mendeskripsikan hubungan kompleks antar variabel (Cramer, 

2003; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Sekaligus dimaksudkan untuk menutup 

kesenjangan selama ini dalam memperoleh informasi bagaimana mendeteksi budaya organisasi, 

dan menemukan pendekatan kepemimpinan yang sesuai konteks demi mendukung efektivitas 

manajemen pendidikan dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan secara proporsional. 

Sesuai dengan desain dan teori yang telah dikaji, enam set hipotesis diajukan: Ho1: 

Tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi 

kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah; Ho2: Tidak ada pengaruh 

signifikan faktor organisasional terhadap persepsi responden mengenai budaya organisasi 

sekolah; Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi responden 

mengenai budaya organisasi sekolah; Ho4:  Tidak ada pengaruh langsung faktor individual 

terhadap persepsi responden mengenai kinerja kepemimpinan sekolah.; Ho5:  Tidak ada 

pengaruh langsung faktor-faktor individual responden terhadap persepsi tentang orientasi 

kepemimpinan sekolah; Ho6: Tidak ada perbedaan persepsi antara responden wanita dan pria 

tentang kinerja kepemimpinan sekolah. Keenam hipotesis ini diuji yang hasilnya dijadikan 

pedoman pengembangan produk measurement model of school organizational culture and 

leadership performance. Target produk akhir adalah: (1) model teoritik/design instrumen; (2) 

software instrumen pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah berbasis 

website; (3) manual pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan sekolah; (4) artrikel-

artikel hasil penelitian; dan (5) bahan ajar. 

B. Partisipan Penelitian 

Subjek penelitian pengembangan ini adalah para guru Sekolah Dasar (Negeri dan 

Swasta) di Kota Malang. Para partisipan ini dipilih dengan pertimbangan dapat menjadi sumber 

utama untuk memberikan informasi obyektif, relevan, dan sesuai konteks mengenai budaya 

organisasi yang dialami di sekolah mereka (Bush & Middlewood, 2005). Populasi guru 

sejumlah 3816 orang, terdiri dari 1049 pria dan 2767  wanita (Periksa Tabel 4.1). Populasi 

tersebut berasal dari 2638 orang guru dari SDN dan 1178 orang dari SDS (Swasta). Adapun 

jumlah total lembaga Sekolah Dasar lembaga adalah 278, terdiri dari 195 Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) dan 83 Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel 4.2 
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(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Sejumlah 220 orang guru telah dipilih 

sebagai anggota sampel atau partisipan yang ditetapkan secara purposive, dengan rincian 

sebagaimana dalam Tabel 4.3. Jumlah ini dinilai memadai sesuai dengan kategori Sample Size 

Table (Cohen, Manion, & Morrison, 2018: 207) dengan tingkat kesalahan (margin of error for 

continuous data) 0.3 % serta alpha coefficient, α = 0.01.  

 

Tabel 4.1. Populasi Guru di Kota Malang 

Wilayah Guru  

Pria Wanita Jumlah 

Blimbing 199 589 788 

Kedungkandang 221 504 725 

Klojen 181 479 660 

Lowokwaru 227 610 837 

Sukun 221 585 838 

 1049 2767 3816 

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

 

Tabel 4.2. Data Sekolah Dasar Semeseter Ganjil 2018/2019 di Kota Malang 

Wilayah Negeri Swasta Jumlah 

Blimbing 44 13 57 

Kedungkandang 45 11 56 

Klojen 19 25 44 

Lowokwaru 45 16 60 

Sukun 42 18 60 

 195 83 278 

Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/056100, diakses 6 September 2018 

 

Tabel 4.3. Rekapitulasi  jumlah anggota sampel yang dipilih per kecamatan 

Kecamatan Jumlah anggota sampel 

guru sebagai partisipan  

Total  

 Pria  Wanita  

Klojen   7 23 30 

Lowokwaru 14 22 36 

Blimbing 10 26 36 

Sukun 15 29 44 

Kedung Kandang 25 49 74 

Total 71 149 220 

 

http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/3/056104
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/3/056101
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/3/056103
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/3/056105
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/3/056102
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/3/056104
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/056100,%20diakses
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C. Instrumentasi 
 

Pengembangan konsep dan komponen instrumen yang digunakan dalam content 

software pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan sekolah didasari oleh 

model teoretik sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini. Atas dasar itu, secara teknis 

penjaringan data dilaksanakan dengan menyiapkan seperangkat kuesioner berisi 115 item yang 

divalidasi berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Item-item tersebut 

terdiri dari 40 item untuk mengukur budaya organisasi, 40 item dikembangkan untuk mengukur 

kinerja kepemimpinan sekolah, 15 item situasi organisasi, dan 20 item tentang pengukuran 

orientasi kepemimpinan.  

Kuesioner menggunakan skala Likert five-point Likert scale, dengan variasi pilihan 

jawaban: SS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju) (KS), S (Setuju), SS 

(Sangat Setuju); dan variasi lain: Tidak Pernah, Jarang, Kadang-Kadang, Sering, Selalu. Para 

responden diminta memberikan tanggapan terhadap isu yang ditanyakan dengan memilih salah 

satu alternatif.  

Item-item instrumen yang digunakan dalam proses uji coba model software dan 

implementasi pengukuran perilaku subyek penelitian di dalam konteks penelitian dikembangkan 

atas dasar konstruk-konstruk dalam lingkup faktor organisasional, individual, budaya organisasi, 

dan efektivitas perilaku kepemimpinan di sekolah. Rincian item lengkap per dimensi 

pengukuran dipresentasikan dalam Tabel 4. 4. 

 

Tabel 4.4. Deskripsi Item-Item Budaya Organisasi: 

Kode item Nama Tipe Budaya Organisasi 

 

1   -  9 Birokratis atau Hirarkhis 

10 - 16 Supportif 

17 – 21  Pasar 

22 – 29  Klan  

30 - 34 Adhokrasi 

35 - 40 Inovatif 
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Tabel 4.5. Item-item kinerja kepemimpinan, kondisi organisasi, dan orientasi kepemimpinan 

Kode Item Deskripsi Item / Indikator 

 

 Kinerja kepemimpinan sekolah 

1-5 Pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi 

6-14 Pelaksanaan fungsi kepemimpinan (leading) 

15-21 Pelaksanaan fungsi manajemen (managerial) 

22-27 Pengelolaan sumber daya 

28-33 Pengembangan profesi anggota/staf 

34-40 Pengembangan iklim organisasi 

  

 Kondisi organisasi 

41-45 Kondisi organisasional/struktur pekerjaan 

46-50 Kondisi pemimpin (kekuatan yang dimiliki pemimpin) 

51-55 Kondisi hubungan kemanusiaan 

  

 Orientasi kepemimpinan 

56-65 Kepemimpinan berorientasi pada tugas 

66-75 Kepemimpinan berorientasi pada kepentingan manusia/anggota organisasi 

  

 

Item-item untuk mengakses informasi tentang faktor organisasional dan individual 

dikelompokkan dalam Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Faktor-faktor organisasional dan individual 

Organisasional Individual 

Usia lembaga Gender 

Status lembaga (Negeri/swasta) Usia 

Status akreditasi sekolah/perijinan Golongan/pangkat 

Jumlah guru/staf Status perkawinan 

Jumlah siswa Pendidikan 

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

Lokasi sekolah Pengalaman/masa kerja 

Lokasi sekolah  
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Instrumen telah diujicoba secara terbatas kepada 29 partisipan. Tahap ini dimaksudkan 

untuk menentukan sejauhmana pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara tepat dan 

proporsional. Masukan-masukan dari para responden uji coba itu telah dijadikan hahan koreksi 

penyempurnaan item-item instrument. Selanjutnya hasil perbaikan item model pengukuran telah 

dikonsultasikan dan divalidasi oleh validator ahli untuk menilai validitas isi (content valididy) 

sejauhmana kualitas, kesesuaian makna/konsep setiap item dengan tujuan dan desain penelitian.  

Langkah tersebut sesuai dengan prosedur validasi sebagaimana disarankan oleh Creswell (2005, 

2014). Konstruk final instrumen penelitian ini dapat diperiksa dalam lampiran. 

Item-item dalam komponen organisasional dan individual tidak memerlukan proses 

validasi sebagaimana item-item lainnya. Hal ini disebabkan kesemua unsur yang terkandung 

dalam kedua komponen ini merupakan variabel-variabel yang sudah memiliki karekteristik 

baku (fixed). Seperti halnya variabel gender, usia, pendidikan, status sekolah (Negeri/Swasta), 

dan sejenisnya – semua adalah contoh variabel-variabel yang mengandung fixed categories dan 

inmdikator-indikator statik (tetap). Sehingga kesemua item tentang faktor organisasional dan 

individual itu tidak memerlukan uji reliabilitas maupun validitas. 

D. Teknik Analisis Data 

Pertama analisis deskriptip dilaksanakan untuk mendeskripsikan kecenderungan data 

(Gray, 2009) menggunakan nilai statistik mean, variant, dan standard deviation dengan bantuan 

program SPSS. Kedua, melaksanakan kalkulasi nilai konsistensi item secara internal dengan 

menggunakan teknik Cronbach alpha. Prosedur ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh item-item itu dapat dipercaya secara internal (internal reliability) sebagai alat ukur 

instrumen untuk pengumpulan data (Cohen, Marion, & Morrison, 2018). Langkah ini 

diselesaikan dengan bantuan program SPSS yang secara otomatis menghitung nilai reliabilitas 

separoh kelompok item (split-half reliability) berdasasarkan formula:  

 

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 =
𝑛𝑟𝑖𝑖

1 + (𝑛 − 1)𝑟𝑖𝑖
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Di mana 𝑛 = jumlah item dalam instrumen dan 𝑟𝑖𝑖 = rerata nilai korelasi antar item 

(Cohen, Marion,  & Morrison, 2018: 774.). Hasil komputasi dengan rumus ini selanjutnya 

dikonfirmasi kepada patokan rengangan kofisien sebagaimana dipresentasikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Rentangan Alpha coefficient untuk interpretasi reliabilitas item 

 

Alpha coefficient Interpretasi 

>  0.90 Nilai reliabelitas yang diperoleh sangat tinggi 

0.80 – 0.90 Nilai reliabilitas tinggi 

0.70-0.79 Nilai reliabilitas memadai 

0.60-0.69 Mencapai nilai reliabilitas minimal 

< 0.60 Nilai reliabilitas rendah atau tidak dapat diterima  

Sumber: Cohen, Marion,  & Morrison, 2018: 774. 

 

Penelitian ini mengembangankan model pengukuran yang telah diuji tingkat 

validitasnya dari segi content dan construct validity. Untuk membuktikan bahwa insturmen 

telah memenuhi kriteria validitas dari segi isi (content), maka pada langkah ketiga, peneliti 

mengkonsultasikan segenap variabel dan item kepada tujuan atau proposal penelitian yang telah 

dirumuskan. Secara teknis tim peneliti mengecek karakteristik item dan variabel dalam 

kaitannya atau keseuaiannya dengan maksud penelitian (Cohen, Marion, & Morrison, 2018). 

Sedangkan segi construct validity, tim peneliti melaksanakan uji validitas dengan 

menerapkan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM), yang secara teknis 

menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA).  Ada dua komponen pekerjaan yang 

diolah dan dihasilkan prosedur SEM ini, pertama model pengukuran yang menghubungkan 

seperangkat variabel observasi (indikator) laten kepada sejumlah kecil perangkat variabel laten. 

Komponen kedua model struktural yang menghubungkan variabel laten dengan rangkaian 

hubugan-hubungan recursive dan non-recursive. Teknik utama yang diperlukan dalam 

menyelesaikan kedua komponen ini adalah CFA.  

SEM consists of two components: a measurement model linking a set of observed 

variables to a usually smaller set of latent variables and a structural model linking the 

latent variables through a series of recursive and non-recursive relationships. CFA 

corresponds to the measurement model of SEM (Albright & Park, 2009, p. 3). 
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Validasi skala pengukuran dalam penelitian ini menerapkan teknik Confirmatory Factor 

Analysis untuk mengidentifikasi apakah item-item yang tergabung dalam masing-masing factor 

benar-benar berkontribusi dalam menjelaskan faktor yang mewakili mereka. “CFA allows 

researchers to test hypotheses about a particular factor structure (e.g., factor loading between the 

first factor and first observed variable is zero)” (Albright & Park, 2009, p. 3). Pemenuhan 

kriteria ini dapat dicek atau dikonfirmasi berdasarkan nilai-nilai loading (λ) setiap item dalam 

skala atau sub sakala pengukuran yang telah dikembangkan. Nilai loading ini menjelaskan 

hubungan setiap item atau variabel observasi (x) dengan variabel laten (ζ). Di samping itu, 

dihitung jumlah total nilai varian (δ) yang disumbang oleh variabel obervasi terhadap variabel 

laten (Hair et al., 2010). Semakin besar nilai loading yang diperoleh, maka semakin penting 

pula nilai-nilai loading itu dalam menjelaskan matrik faktor yang dicapai Nilai varian diperoleh 

berdasarkan nilai kuadrat dari kofiosien korelasi (𝑟2). Klasifikasi penilaian loading ditetapkan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8. Klasifikasi loading 

Rentangan loading Kategori 

+ 0.30 - + 0.40       Memenuhi standard minimal loading item untuk interpretasi sturkutur 

+ 0.50 - + > 0.50 Loading secara praktis  dinilai signifikan  

> 0.50 Model struktural dinilai baik (well defined structure) 

 

Penyelesaian validasi prosedur SEM ini dilaksanakan melalui beberapa langkah. 

Pertama-tama peneliti mengelompokkan item-item ke dalam masing-masing skala dan sub-

skala pengukuran atau dalam tahap ini bisa disebut konstruk atau faktor yang telah 

dikembangkan untuk model pengukuran penelitian ini. Sejumlah 40 item budaya organisasi itu 

dikelompokkan ke dalam enam dimensi dan membentuk enam sub-skala pengukuran meliputi: 

(1) budaya birokratik, (2) suportif, (3) pasar, (4) klan, (5) adhokrasi, dan (6) inovatif. Penamaan 

tipe-tipe budaya ini sejalan dengan beberapa sumber literatur maupun hasil riset terdahulu 

(Cameron & Quinn, 2006; Lok & Crawford, 2004; Ferreira & Hill, 2008). Selanjutnya terdapat 

40 item untuk mengukur kinerja kepemimpinan yang dikelompokkan ke dalam dimensi-

dimensi: (1) visi misi, (2) leading, (3) manajemen, (4) pengelolaan sumber daya pembelajaran, 

(5) pembinaan profesional, dan (6) pengembangan iklim organisasi. Disusul dengan skala 
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pengukuran variabel situasi organisasi yang seluruhnya terdiri dari 15 item yang dikelompokkan 

masing-masing kedalam tigda dimensi meliputi: (1) situasi organisasi, (2) kondisi pimpinan, 

dan (3) keadaan hubungan kemanusiaan. Yang terakhir adalah untuk pengukuran orientasi 

kepemimpinan, terdiri dari 20 item. Item-item pengukuran orientasi kepemimpinan ini 

dikelompokkan ke dalam dua dimensi, yakni: kepemimpinan yang beorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorientasi kepada manusia. Dengan menggunakan model hirarkhi 

kesemua variabel laten diperlakukan sebagai faktor-faktor urutan pertama yakni berada dalam 

jenjang atau lapisan pertama (first layer) dan berhubugan dengan faktor-faktor yang berada 

pada urutan kedua (second layer) di dalam model. Hasil rumusan akhir pengembangan model 

pengukuran tersebut dipresentasikan dan dijelaskan dalam bagian pembahasan hasil penelitian 

Bab V. 

Setelah diketahui sejauhmana item-item itu secara tepat mengukur apa yang diwakili 

oleh konstruk dalam model instrumen (Luo et al., 2009; Wu & Adams, 2007). Langkah 

selanjutnya Path Analysis dilaksanakan untuk mengetahui hubungan antar variabel laten melalui 

prosedur  Structural Equation Modelling (Hair et al., 2010) yang dibantu oleh program AMOS 

(Arbuckle, 2009).  Meskipun demikian, sebelum tahap analisis jalur (path analysis), peneliti 

juga mengecek ada tidaknya multikolenearity hubungan antar variabel laten. Tim peneliti 

memastikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak bermasalah dengan multikoleariti, atau 

adanya hubungan antar variabel bebas itu sendiri. Sebab kalau isu ini muncul, maka respon 

terhadap viariabel-variabel bebas yang diteliti ini tidak dapat diandalkan, yang berakibat model 

tidak dapat memprediksi keadaan sebenarnya (Hair et al., 2010). Untuk keperluan demikian, 

maka nilai VIF (variance inflation factor) dihitung menggunakan bantuan software SPSS. 

 

Untuk mengetahui kualitas struktur model, hasil uji validasi didasarkan kepada standar 

model fit. Prosedur ini diselesaikan dengan mempertimbangkan dasar teori yang 

melatarbelakangi pengembangan variabel-variabel penelitian dan memeriksa sejumlah indikator 

(fit indices). Indikator-indikator ini meliputi 𝒙𝟐/DF (nilai chi-square dibagi nilai DF, degrees of 

freedom); GFI (goodness-of-fit-index), TLI (Tucker-Lewis Index), CFI (comparative fit index), 

dan RMSEA (root mean square error of approximation).  Model yang memperoleh RMSEA 

mendekati angka “0” (zero) menunjukkan bahwa model tersebut memenuhi kriteria good fit 

atau sesuai dengan data. Dengan kata lain tingkat kesalahan model yang diusulkan relatif sangat 
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kecil (a reasonable error in approximation). Sebaliknya, jika > 0.1 berarti tidak dapat diterima 

sebagai model yang memiliki kecocokkan dengan data. Nilai 𝒙𝟐 / DF (ratio of chi-square) yang 

kurang dari   5 (< 5) menunjukkan model didukung oleh data atau mencapai standard good fit. 

Indikator yang dicapai demikian dapat mendemonstrasikan kesamaan model yang diusulkan 

dengan data sampel (Arbuckle, 2009). Di samping itu, terdapat kriteria lain yang dapat 

dijadikan dasar pertimbangan, meliputi nilai-nilai good fit (GFI, TLI, CFI) dipergunakan untuk 

menginterpretasikan apakah model yang diusulkan bisa diterima sesuai data yang diobservasi. 

Nilai yang lebih besar atau mendekati 0.90 dapat dikategorikan sebagai model yang memenuhi 

standard good fit (Arbuckle, 2009). 

E. Spesifikasi Produk Penelitian Pengembangan 

Penelitian ini didesain untuk menghasilkan produk penelitian berupa software pe 

gukuran budaya organisasi dan kepemimpinan berbasis website dikembangkan berdasarkan 

hasil kajian teoritik dan empirik budaya organisasi dan hubungannya dengan kepemimpinan. 

Secara sederhana sistem kerjanya diilustrasikan dalam Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1. Model teoritik sistem deteksi budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan SD 
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F. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian 

 

Berdasarkan kajian teoretik dan penelitian-penelitian terdahulu, desain produk sofware 

instrumen pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan dibuat dengan tahap-tahap 

meliputi: (1) pembuatan desain produk program pengukuran budaya organisasi dan kinerja 

kepemimpinan di Sekolah Dasar; (2) pembuatan program software Pengukuran Budaya 

Organisasi dan Kinerja Kepemimpinan (PBOK2); (3) pelaksanaan penenilitian berupa 

pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan di Sekolah Dasar; (4) 

analisis/evaluasi hasil pengukuran; (5) penyempurnaan produk program berdasarkan masukan 

dari hasil pengukuran di lapangan; (6) pembuatan manual software; (7) pelatihan-pelatihan 

penggunaan software bagi guru dan kepala sekolah di SD; dan (8) peluncuran produk akhir 

software instrumen pengukuran budaya organisasi sekolah yang dapat diakses melalui website.  

Tahap-tahap kegiatan penelitian disajikan pada diagram fishbone sebagai berikut.  
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Gambar 4.2. Tahap-tahap penelitian 
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BAB V 

LUARAN YANG DICAPAI 
 

Sesuai dengan rancangan yang dikembangkan, beberapa hasil yang telah dicapai oleh 

penelitian pengembangan ini meliputi: 

 

1. Tehoritical model pengembangan instrumen pengukuran budaya organisasi dan 

kepemimpinan  

2. Produk software pengukuran berbasis website  

3. Manual pengukuran budaya organisasi berbasis website  

4. Data hasil pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah 

4. Paper prosiding nasional 

5. Artikel bereputasi/terakreditasi nasional 

6. Artikel diterbitkan di dalam jurnal internasional terindeks Scopus 

5. Buku ajar referensi berjudul Budaya Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan  

    Sekolah. 

 

A. Theoretical Model  Pengembangan Instrumen 

 

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dirancang menggunakan pendekatan 

penelitian pengembangan. Secara operasional dapat diartikan sebagai proses penelitian yang 

secara sistematis melibatkan kajian teoritik dan empirik untuk menghasilkan produk-produk 

yang bersifat tangible misalnya peralatan teknologi yang dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen di dalam organisasi. Produk pengembangan 

lain yang dihasilkan adalah intangible products seperti desain, program, dan strategi yang dapat 

diterapkan untuk perbaikan proses manajemen dan kepemimpinan organisasi. Kelley, Lesh, dan 

Baek (in Kelly et al., 2008) menjelaskannya dengan istilah lain yaitu design study, yakni suatu 

proses penelitian di mana kegiatan perancangan dan studi dilakukan bersamaan dan secara 

multidimensional.  
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Di beberapa literatur lainnya seperti Richey, Klein dan Nelson (2004)   

menghubungkannya dengan dengan praktik pengembangan pembelajaran dan 

mendefinisikannya sebagai studi yang melibatkan proses pembentukan pengetahuan dengan 

tujuan utama meningkatkan proses perencanaan kurikulum, pengembangan pembelajaran, dan 

evaluasi. Penelitian pengembangan tersebut bisa didasarkan pada suatu situasi pemecahan 

masalah secara spesifik, maupun berdasarkan prosedur-prosedur umum pengumpulan data 

(inquiry). Secara sistematis proses penelitian pengembangan melibatkan beberapa tahap 

kegiatan: (1) merancang dan mendeskripsikan model penelitian pengembangan, (2) 

mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti survey, observasi, wawancara, experimen, 

studi kasus, (3) menganalisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan (4) menarik 

kesimpulan-kesimpulan secara kontekstual. 

Berdasarkan konsep penelitian pengembangan di atas, penelitian ini telah dilaksanakan 

dengan mengembangkan model teoritik penelitian (research theoretical model) berdasarkan 

kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Secara 

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

5.1.). 
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Gambar 5.1. Model Teoritik Hubungan antara Budaya Organisasi, Faktor Individual, 

Organisasional, dan Kinerja Kepemimpinan. 

 

Budaya organisasi diprediksi memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas 

kepemimpinan sekolah (Bush & Middlewood, 2005). Meskipun demikian, sejuhmana hubungan 

antar variabel atau intensitas pengaruh tersebut, ditentukan oleh faktor individual dan 

organisasional (Yukl, 2002). Gambar 5.2 mengilustrasikan bagaimana hubungan antar variabel 

yang telah diteliti. Model teoritik penelitian ini dikembangkan agar dapat dipergunakan sebagai 

pedoman atau guideline untuk meneliti dan mendeskripsikan hubungan yang kompleks antar 
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variabel (Cramer, 2003; Hair et al., 2010). Sekaligus dimaksudkan untuk menutup kesenjangan 

selama ini dalam memperoleh informasi bagaimana proses kepemimpinan sekolah dapat 

dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tuntutan kontekstual.  

 

Gambar 5.2. Hubungan faktor organisasional, individual, dan budaya organisasi dan  

pengaruhnya terhadap kinerja kepemimpinan sekolah 
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B. Software Pengukuran Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Berbasis 

Website 

 

Berdasarkan model teoritik tersebut, maka penelitian ini telah berhasil memproduksi 

software berbasis website pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan di sekolah. 

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

model pengukuran yang dilengkapi dengan manual penggunaan sistem atau program, dan secara 

ingtangible, berupa rekomendasi-rekomendasi orientasi kepemimpinan, strategi dan prosedur 

peningkatan efektivitas kepemimpinan dengan mempertimbangkan aspek-aspek situasional, 

khususnya budaya organisasi di lingkungan sekolah. Produk tersebut telah memperoleh 

pengakuan berupa Hak Cipta, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi 

Manusia, dengan Nomor Pencatatan: 000120571, Nomor dan tanggal permohonan: 

EC00201849044 tangggal 11 Oktober 2018.  

 

Otomasi proses pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan didesain 

dengan pemograman yang diilustrasikan dalam sebuah flow chart berikut.  
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Gambar 5.3. Desain pemograman instrumen pengukuran budaya organisasi/kepemimpinan 
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Program tersebut dapat diakses melalui website dengan profil sebai berikut:  

 

Tampilan I START: 

Ucapan selamat datang berisi maksud, tujuan, dan petunjuk penggunaan  program. 

 

Tampilan II :  Deskripsi tipe-tipe budaya organisasi sekolah. 

Tampilan III :  Diagnosis persepsi tentang budaya organisasi. Terdapat enam tipe budaya  

     organisasi (BO1-BO6) yang kemungkinan dialami oleh individu di tempat  

     kerja/sekolah. 

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

    organisasi. 

Tampilan V : Tipe budaya organisasi yang dominan. 

Tampilan VI : Pengukuran efektivitas proses kepemimpinan di sekolah. 

Tampilan VII : Rekomendasi penyesuaian jika tingkat efektivitas kepemimpinan belum  

    tercapai.  

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

Tampilan IX : Rekomendasi orientasi atau pendekatan kepemimpinan/budaya organisasi     

                secara situasional. 

Tampilan X : Selesai (End). 

 

Proses otomasi software tersebut dihasilkan oleh fungsi hubungan antar item budaya 

organisasi, kinerja kepemimpinan, dan orientasi kepemimpinan. Item-item dikelompokkan 

sesuai dengan faktor-faktor yang telah dikembangkan sebagai skala dan sub skala pengukuran 

budaya, kinerja kepempinan, dan orientasi kepemimpinan sebagaimana dipresentasikan pada 

Gambar 5.4. dan Tabel 5.1.  
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Gambar 5.4. The Design and Flows of Item Functions in the Software Program 
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Tabel 5.1. Pengelompokkan item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATIONAL CULTURE 

Description of the Trend 

 

 

1-9 Bureaucratic  

Too bureaucratic 

More bureaucratic 

Quite bureaucratic 

Somewhat bureaucratic 

Not bureaucratic 

 

10-16 Supportive 

Too supportive  

More supportive  

Quite supportive 

Somewhat supportive 

Not supportive 

 

17-21 Market 

Most strongly market oriented  

More market oriented 

Quite market oriented  

Somewhat strongly market oriented  

Not market oriented 

 

 

 

22-29 Clan 

Most strongly clan characterized 

More clan characterized  

Quite clan characterized  

Somewhat clan characterized  

Not clan characterized 

 

30-34 Adhocracy 

Most strongly adhocracy characterized 

More adhocracy characterized  

Quite adhocracy characterized  

Somewhat adhocracy characterized  

Not adhocracy characterized 

 

35-40 Innovative 

Very innovative  

More innovative  

Quite innovative 

Somewhat innovative 

Not innovative 
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LEADERSHIP 

Description of Leadership Performance 

 

1-5 Development of vision, mission, and goals of 

organization 

Mostly effective carried out 

More effective 

Quite effective 

Somewhat effective 

Not effective (fail)  

 

6-14 Leading 

Mostly effective carried out 

More effective 

Quite effective 

Somewhat effective 

Not effective (fail)  

 

15 – 21 Managerial 

Mostly effective carried out 

More effective 

Quite effective 

Somewhat effective 

Not effective (fail) 

 

22-27 Resource management 

Mostly effective carried out 

More effective 

Quite effective 

Somewhat effective 

Not effective (fail) 

 

 

34-40 Development of organizational climate 

Mostly effective carried out 

More effective 

Quite effective 

Somewhat effective 

Not effective (fail) 

 

 

41-45 Condition of organizational structure and tasks  

Very clear 

More clearly 

Quite clearly  

Somewhat clearly 

Not very clear 

 

46-50 Condition of leader position power 

Very high  

High 

Quite high 

Low 

Very low 

 

51-55 Condition of human relation  

Very high  

High 

Quite high 

Low 

Very low 
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28-33 Professional development for the staff 

Mostly effective carried out 

More effective 

Quite effective 

Somewhat effective 

Not effective (fail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-65 Task orientation leadership  

Very strong 

Stronger 

Quite strong 

Somewhat strong 

Not very strong 

 

66-75 People oriented leadership 

Very strong 

Stronger 

Quite strong 

Somewhat strong 

Not very strong 
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Tabel 5.2. Deskripsi situasi organisasi, skor komputasi, dan tipe kepemimpinan yang dianjurkan  

Situasi Deskripsi situasi Skor Interpretasi Orientasi kepemimpinan  

yang direkomendasikan 

I Tugas/Struktur Organisasi 0-50 Tidak Jelas - Kurang Jelas Task Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas) Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 0-50 Tidak Memadai - Kurang Memadai 

Hubungan Kemanusiaan  0-50 Tidak Baik - Kurang Baik   

   

II Tugas/Struktur Organisasi 0-50 Tidak Jelas - Kurang Jelas People Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia) 
Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 51-100 Cukup Memadai-Sangat Memadai  

Hubungan Kemanusiaan  0-50 Tidak Baik - Kurang Baik 

   

III Tugas/Struktur Organisasi 51-100 Cukup Jelas – Sangat Jelas People Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia) 
Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 0-50 Tidak Memadai – Kurang Memadai 

Hubungan Kemanusiaan  0-50 Tidak Baik – Kurang Baik 

   

IV Tugas/Struktur Organisasi 51-100 Cukup Jelas – Sangat Jelas People Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia) 
Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 51-100 Cukup Memadai-Sangat Memadai  

Hubungan Kemanusiaan  0-50 Tidak Baik – Kurang Baik 

   

V Tugas/Struktur Organisasi 0-50 Tidak Jelas - Kurang Jelas People Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia) 
Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 0-50 Tidak Memadai – Kurang Memadai 

Hubungan Kemanusiaan  51-100 Cukup Baik – Sangat Baik 

   

VI Tugas/Struktur Organisasi 0-50 Tidak Jelas - Kurang Jelas Task Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas) 

 

 

Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 51-100 Cukup Memadai-Sangat Memadai  

Hubungan Kemanusiaan  51-100 Cukup Baik – Sangat Baik 
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Isi dan fitur lengkap software hasil penelitian ini dijelaskan secara detail dalam buku manual terlampir. Sedangkan wujud akhir 

produk dapat diakses secara online dan dimanfaatkan melalui URL: https://www.leadershipculture.hol.es/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Tugas/Struktur Organisasi 51-100 Cukup Jelas – Sangat Jelas Task Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas)  Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 0-50 Tidak Memadai – Kurang Memadai 

 Hubungan Kemanusiaan  51-100 Cukup Baik – Sangat Baik 

    

VIII Tugas/Struktur Organisasi 51-100 Cukup Jelas – Sangat Jelas Task Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas)  Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 51-100 Cukup Memadai-Sangat Memadai  

 Hubungan Kemanusiaan  51-100 Cukup Baik – Sangat Baik 

https://www.leadershipculture.hol.es/index.php
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BAB VI 
 

HASIL VALIDASI MODEL PENGUKURAN  

BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA KEPEMIMPINAN SEKOLAH 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran budaya 

organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah. Theoritical model instrumen dikembangkan, dan 

program aplikasi pengukuran dalam  bentuk software telah berhasil dibuat dalam rangka 

membantu para user dalam memahami, mendiagnosis, dan mengukur ekektivitas kepemimpinan 

di dalam lingkungan organisasi sekolah. Pencapaian tujuan penelitian tersebut membutuhkan 

data  tentang persepsi para responden mengenai perilaku budaya organisasi dan  kinerja 

kepemimpinan sekolah tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu para partisipan diperkenalkan 

tentang konsep budaya dan kinerja kepemimpinan sekolah, serta telah dilatih bagaimana 

mendiagnoisis perilaku tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau statemen yang 

disiapkan dalam format instrumen. Hasil respon para peserta ini selanjutnya dijadikan bahan 

analisis variabel-variabel yang diteliti, dan dimanfaatkan sebagai masukan pengembangan 

instrumen dan software.    

Untuk memudahkan proses analisis hasil pengukuran itu, presentasi data penelitian 

pengembangan ini dibagi ke dalam kelompok, yakni (1) presentasi data deskriptip partisipan 

dan  sekolah sasaran penelitian ; (2) hasil uji normalitas; (3) reliabilitas instrument, (4) hasil uji 

validitas pengembangan model pengukuran (measurement model); dan (5) hasil path anlaysis 

tentang hubungan antar variabel dan pengaruh faktor-faktor situasional dan budaya organisasi 

terhadap kinerja kepemimpinan di sekolah.  
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A. Diskripsi data Riil Jumlah Partisipan dan Prosentase Kumulatif 

Penelitian ini telah berhasi menjaring responden. Dari 220 orang yang dipilih diundang  

untuk berpartisipasi mengikuti program pengembangan software dan pengukuran ini,  204 orang 

yang telah mengikuti program ini dan mengisi instrumen yang telah disebarkan seperti terdaftar 

dalam Tabel 6.1. Dengan kata lain rate of return mencapai 92.72 %. 

Tabel 6.1. Jumlah partisipan yang telah berpartisipasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama sekolah Frequency Percent Cumulative  

1 SDN Buring 28 13.7 13.7 

2 SDN Tlogowaru 1 12 5.9 19.6 

3 SDN Percobaan 2 9 4.4 24.0 

4 SD Nasional My Little Island 5 2.5 26.5 

5 SDN Pisang Candi 4 4 2.0 28.4 

6 SD Bhakti Luhur 5 2.5 30.9 

7 SDN Pisang Candi 3 5 2.5 33.3 

8 SDN Pisang Candi 1 5 2.5 35.8 

9 SDN Pisang Candi 2 5 2.5 38.2 

10 SD Advent 4 2.0 40.2 

11 SD Santa Maria 3 4 2.0 42.2 

12 SDN Bumiayu 3 14 6.9 49.0 

13 SDN Bumiayu 2 14 6.9 55.9 

14 SDN Bunulrejo 1 14 6.9 62.7 

15 SDN Bunulrejo 4 4 2.0 64.7 

16 SDN Bunulrejo 6 4 2.0 66.7 

17 SDN Bunulrejo 3 4 2.0 68.6 

18 SDN Bunulrejo 2 2 1.0 69.6 

19 SDN Bunulrejo 5 2 1.0 70.6 

20 SDN Bareng 4 6 2.9 73.5 

21 SDN Bareng 5 5 2.5 76.0 

22 SDN Bareng 2 5 2.5 78.4 

23 SDN Bareng 1 6 2.9 81.4 

24 SDN Bareng 3 4 2.0 83.3 

25 SDN Gading Kasri 3 1.5 84.8 

26 SDN Lowokwaru 3 7 3.4 88.2 

27 SDN Lowokwaru 2 7 3.4 91.7 

28 SDN Lowokwaru 4 6 2.9 94.6 

29 SDN Lowokwaru 1 7 3.4 98.0 

30 SDI Moh.Hatta 4 2.0 100.0 

 Total 204 100.0  
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B. Data Deskriptip Sekolah Dasar  

 

Berdasarkan data yang masuk telah diperoleh informasi tentang status, jumlah siswa, 

dan jumlah guru SD per kecamatan seperti dalam Tabel 6.2. Unsur-unsur data organisasional ini 

diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan 

model pengukuran yang relevan dengan kondisi riil di lapangan. 

 

Tabel 6.2.  Deskripsi Aspek-Aspek Organisasional Sekolah Dasar 

 

No Nama Sekolah Kecamatan Status Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Responden 

% 

1 SDN Buring Kedungkandang Negeri 530 28 28 13.7 

2 SDN Tlogowaru 1 Kedungkandang Negeri 203 12 12 5.9 

3 SDN Percobaan 2 Sukun Negeri 692 31 9 4.4 

4 SD Nasional My 

Little Island Sukun Swasta 193 18 

 

5 

 

2.5 

5 SDN Pisang Candi 4 Sukun Negeri 118 6 4 2.0 

6 SD Bhakti Luhur Sukun Swasta 72 5 5 2.5 

7 SDN Pisang Candi 3 Sukun Negeri 103 9 5 2.5 

8 SDN Pisang Candi 1 Sukun Negeri 229 11 5 2.5 

9 SDN Pisang Candi 2 Sukun Negeri 217 9 5 2.5 

10 SD Advent Sukun Swasta 182 9 4 2.0 

11 SD Santa Maria 3 Sukun Swasta 210 9 4 2.0 

12 SDN Bumiayu 3 Kedungkandang Negeri 333 14 14 6.9 

13 SDN Bumiayu 2 Kedungkandang Negeri 282 14 14 6.9 

14 SDN Bunulrejo 1 Blimbing Negeri 494 22 14 6.9 

15 SDN Bunulrejo 4 Blimbing Negeri 324 12 4 2.0 

16 SDN Bunulrejo 6 Blimbing Negeri 246 11 4 2.0 

17 SDN Bunulrejo 3 Blimbing Negeri 251 15 4 2.0 

18 SDN Bunulrejo 2 Blimbing Negeri 593 30 2 1.0 

19 SDN Bunulrejo 5 Blimbing Negeri 168 10 2 1.0 

20 SDN Bareng 4  Klojen Negeri 126 8 6 2.9 

21 SDN Bareng 5 Klojen Negeri 92 8 5 2.5 

22 SDN Bareng 2 Klojen Negeri 431 21 5 2.5 

23 SDN Bareng 1 Klojen Negeri 329 15 6 2.9 

24 SDN Bareng 3 Klojen Negeri 503 25 4 1.5 

25 SDN Gading Kasri Klojen Negeri 174 9 3 1.5 

26 SDN Lowokwaru 3 Lowokwaru Negeri 609 30 7 3.4 

27 SDN Lowokwaru 2 Lowokwaru Negeri 611 26 7 3.4 

28 SDN Lowokwaru 4 Lowokwaru Negeri 327 15 6 2.9 

29 SDN Lowokwaru 1 Lowokwaru Negeri 260 16 7 3.4 

30 SDI Moh.Hatta Lowokwaru Swasta 424 26 4 2.5 

      204 100% 
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Adapun data tahun berdiri sekolah dan data jumlah dan gender presponden guru per 

wilayah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6.3. dan Tabel 6.4. Data tersebut digunakan sebagai 

bahan pertimbangan aspek situasional dalam pengembangan model pengukuran budaya 

organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah.  

 

Tabel 6.3. Data tahun pendirian sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama sekolah Tahun berdiri 

1 SDN Buring 1946 

2 SDN Tlogowaru 1 1970 

3 SDN Percobaan 2 2004 

4 SD Nasional My Little Island 2006 

5 SDN Pisang Candi 4 1983 

6 SD Bhakti Luhur 1982 

7 SDN Pisang Candi 3 1981 

8 SDN Pisang Candi 1 1961 

9 SDN Pisang Candi 2 2002 

10 SD Advent 1963 

11 SD Santa Maria 3 1987 

12 SDN Bumiayu 3 1982 

13 SDN Bumiayu 2 1977 

14 SDN Bunulrejo 1 1932 

15 SDN Bunulrejo 4 1975 

16 SDN Bunulrejo 6 1983 

17 SDN Bunulrejo 3 1974 

18 SDN Bunulrejo 2 1942 

19 SDN Bunulrejo 5 1982 

20 SDN Bareng 4  1977 

21 SDN Bareng 5 1980 

22 SDN Bareng 2 1910 

23 SDN Bareng 1 1958 

24 SDN Bareng 3 2002 

25 SDN Gading Kasri 1983 

26 SDN Lowokwaru 3 1910 

27 SDN Lowokwaru 2 1945 

28 SDN Lowokwaru 4 1963 

29 SDN Lowokwaru 1 1928 

30 SDI Moh.Hatta 2004 
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Tabel  6.4. Rekapitulasi jumlah responden per kecamatan 

 

Kecamatan Jumlah responden guru  Total  

 Pria  Wanita  

Klojen 6 23 29 

Lowokwaru 9 22 31 

Blimbing 4 26 30 

Sukun 17 29 46 

Kedung Kandang 19 49 68 

Total 55 149 204 

 

C. Data detail Demografik Responden 

 

Berdasarkan ukuran sampel yang telah dijelaskan dalam bagian metode penelitian, hasil 

analisis diskriptip individu anggota sampel (meliputi gender, usia, status pernikahan, status 

ketenagaaan, dan pengalaman kerja) dipresentasikan berturut-turut dalam tabel-tabel berikut.  

 

Tabel 6.5.  Gender responden 

 

 

Gender Frequency Percent Cumulative Percent 

 

Wanita 55 27.0 27.0 

Pria 149 73.0 100.0 

Total 204 100.0  

 
Tabel 6.6.  Usia responden 

 

 

Kelompok usia Frequency Percent Cumulative Percent 

 

20-29 46 22.5 22.5 

30-39 56 27.5 50.0 

40-49 35 17.2 67.2 

50-59 67 32.8 100.0 

Total 204 100.0  
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Tabel 6.7. Status pernikahan 

 

Status pernikahan Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid 

Not married 35 17.2 17.2 

Married 169 82.8 100.0 

Total 204 100.0  

 

Tabel 6.8. Status ketenagaan  

 

 

Status ketenegaan  Frequency Percent Cumulative Percent 

 

Tenaga tidak tetap 65 31.9 31.9 

Tenaga tetap 18 8.8 40.7 

Negeri 121 59.3 100.0 

Total 204 100.0  

 

Tabel 6.9.  Jenjang kepangkatan  

 

Jenjang kepangkatan Frequency Percent Cumulative Percent 

 

Tidak memiliki 

kepangkatan 

74 36.3 36.3 

Level 2 10 4.9 41.2 

Level 3 83 40.7 81.9 

Level 4 37 18.1 100.0 

Total 204 100.0  

 

Tabel 6.10. Pendidikan 

 

Tingkat pendidikan Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

 

SMTA/High School 5 2.5 2.5 2.5 

Diploma 7 3.4 3.4 5.9 

Undergraduate/S1 174 85.3 85.3 91.2 

Magister 18 8.8 8.8 100.0 

Total 204 100.0 100.0  
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Tabel 6.11.  Pengalaman kerja 

 

 

Kelompok 

pengalaman kerja 
Frequency Percent Cumulative Percent 

 

0-1/2 8 3.9 3.9 

1/2-1 11 5.4 9.3 

1-2 14 6.9 16.2 

2-3 11 5.4 21.6 

3-5 21 10.3 31.9 

5-10 30 14.7 46.6 

> 10 tahun 109 53.4 100.0 

Total 204 100.0  

 
 

Data dalam Tabel 6.5. dan Tabel 6.6. menunjukkan kelompok partisipan wanita 

mencapai 73%, sementara pria hanya 27%. Dari segi usia, terdapat 32 % responden berusia 

antara 50-49 tahun, disusul kelompok 30-39 tahun, 27.5%, dan kelompok termuda adalah 22.5 

% berusia antara 20-29 tahun. Dilihat dari status menikah, Tabel 6.7. menunjukkan bahwa 

berstatus menuikah mencapai 82 %, dan hanya 17.2 % yang belum menikah. Pada Tabel 6.8. 

mmperlihatkan bahwa status ketenagaan guru yang terbesar adalah sebagai Guru Negeri, yakni 

59.3 %, dan yang paling kecil jumlahnya adalah Guru Tetap, 8.8. %, sedangkan guru honorer 

atau Tidak Tetap sebesar 31.9 %.  

Dari segi kepangkatan (Tabel 6.9.), rata-rata guru telah memiliki kepangkatan pada 

level/ Golongan III, atau sebesar  40.7 %. Sedangkan yang tidak memiliki kepangkatan 36.3%. 

Tingkat pendidikan tertinggi partisipan dalam Tabel 6.10 menunjukkan 85.3 % lulusan S1, atau 

terbesar dibandingkan level pendidkan lainnya. Sementara rata-rata terdapat hanya 3.4% yang 

berpendidikan setingkat Diploma, dan 2.5 % berpendidikan hanya setingkat SMTA. Yang 

terakhir, pengalaman kerja rata-rata responden sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.11 

mencapai 53% yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Disusul oleh kelompok yang 

paling pendek atau kelompok junior atau paling pendek pengalamannya (kurang dari 1 tahun) 

terdapat 3.9 %.  
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Hasil analisis data tabulasi silang Tabel 6.12 dan tabel 6.13 memperlihatkan jumlah 

partisipan yang berpendidikan S1 lebih banyak berasal dari Sekolah Dasar Negeri (SDN), yakni 

155 orang, disusul hanya 19 orang berasal dari Sekolah Dasar Swasta (SDS). Yang bergelar 

magister ada 17 orang di SDN dan haya 1 orag di SDS.  

 

Tabel 6.12 Perbandingan tingkat pendidikan di sekolah negeri dan swasta 

 

Tingkat pendidkan guru Status SD Total 

SDS (Swasta) SDN 

 

SMTA/High School 1 4 5 

Diploma 2 5 7 

Undergraduate/S1 19 155 174 

Magister 1 17 18 

Total 23 181 204 

 

Sementara dilihat dari kepangkatan mereka, rata-rata guru di SDN memiliki kepangkatan yang 

cukup tinggi, yakni berada pada level III. Sedangkan yang bertugas di SD swasta yang 

terbanyak tidak memiliki kepangkatan.  

 

 

Tabel 6.13. Perbandingan tingkat kepangkatan guru di sekolah negeri dan swasta 

 

Kepangkatan Status SD Total 

Swasta Negeri 

 

Tanpa pagkat 14 60 74 

Level 2 0 10 10 

Level 3 8 75 83 

Level 4 1 36 37 

Total 23 181 204 
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D. Hasil Uji Normalitas 

 

Hasil uji normalitas tim peneliti rumuskan berdasarkan hasil analisis data deskriptip item 

yang disajikan pada Tabel 6.14. Langkah ini dikonsultasikan dengan  kriteria uji normalitas, 

atau nilai-nilai statistik yang didapatkan dari komputasi respon anggota sampel terhadap item-

item dan sakala atau sub skala pengukuran yang telah dikembangkan dalam penelitian 

pengembangan ini. Untuk menentukan sejauhmana tingkat normalitas yang dicapai, maka tahap 

pertama adalah mengecek nilai skewness dan kurtosis respon sampel terhadap masing-masing 

item. Kebanyakan para ahli statistik berasumsi bahwa pengecekan normalitas distrubi data 

penelitian sangat penting karena akan menentukan pilihan teknik statistic yang akan diterapkan 

selanjutnya.  sebagai contoh, jika data dinyatakan normal, maka keadaan demikian dapat 

dijadikan pedoman atau petunjuk akurat penggunaan statistic parametrik. Di samping itu 

kesimpulan yang dihasilkan dapat dijadikan alas an kuat untuk menjeneralisasi kesimpulan yang 

dihasilkan penelitian di lapangan (Cohen, Manion, & Morrison, 2018). 

  Kedua, sesuai dengan patokan yang digunakan dalam penelitian ini, distribusi skor-skor 

sampel dinyatakan normal manakala nilai statistik kedua kriteria tersebut mendekati “0” (zero 

values). Sebagai pedoman, rentangan nilai-nilai statistik yang dapat diterima untuk skewness = 

< 3, sedangkan kurtosis = < 8 (Kline, 2005). Untuk bahan bandingan, berdasarkan pedoman 

lainnya bahwa distribusi skewness dan kurtosis yang dinyatakan normal manakala nilai statistik 

kedua kategori ini tidak melampaui dua kali lipat jumlah nilai Standard Error skeweness dan 

kurtosis (Cohen, Manion, & Morrison, 2018: 736).  
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Tabel 6.14. Hasil uji desktiptip item budaya organisasi 

 

 

 

Scale/item 

Organizational 

culture items) 

N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic S.E. Statistic Statistic S.E. Statistic S.E. 

Bureaucratic            

OC1 204 1 5 789 3.87 .060 .858 -.876 .170 .835 .339 

OC2 204 3 5 857 4.20 .046 .654 -.231 .170 -.710 .339 

OC3 204 2 5 821 4.02 .049 .698 -.121 .170 -.661 .339 

OC4 204 2 5 811 3.98 .050 .719 -.205 .170 -.400 .339 

OC5 204 1 5 565 2.77 .087 1.244 -.019 .170 -1.008 .339 

OC6 204 2 5 862 4.23 .043 .618 -.312 .170 .050 .339 

OC7 204 2 5 810 3.97 .048 .687 -.146 .170 -.349 .339 

OC8 204 1 5 827 4.05 .054 .777 -.731 .170 .858 .339 

OC9 204 1 5 727 3.56 .054 .776 -.087 .170 -.021 .339 

Supportive            

OC10 204 2 5 857 4.20 .054 .765 -.759 .170 .287 .339 

OC11 204 1 5 722 3.54 .054 .771 -.165 .170 .358 .339 

OC12 204 2 5 855 4.19 .048 .679 -.542 .170 .355 .339 

OC13 204 1 5 857 4.20 .054 .778 -.875 .170 .942 .339 

OC14 204 1 5 830 4.07 .059 .839 -.635 .170 .069 .339 

OC15 204 1 5 828 4.06 .059 .846 -.803 .170 .738 .339 

OC16 204 1 5 678 3.32 .068 .974 -.527 .170 .141 .339 

Market            

OC17 204 2 5 810 3.97 .050 .708 -.378 .170 .147 .339 

OC18 204 1 5 711 3.49 .062 .885 -.429 .170 .059 .339 

OC19 204 1 5 687 3.37 .067 .951 -.553 .170 .055 .339 

OC20 204 1 5 726 3.56 .061 .872 -.633 .170 .340 .339 

OC21 204 1 5 735 3.60 .063 .901 -.761 .170 .482 .339 

Clan            

OC22 204 1 5 830 4.07 .051 .733 -.487 .170 .499 .339 

OC23 204 1 5 823 4.03 .051 .725 -.600 .170 1.001 .339 

OC24 204 1 5 802 3.93 .052 .740 -.407 .170 .479 .339 

OC25 204 2 5 807 3.96 .050 .711 -.435 .170 .297 .339 

OC26 204 1 5 853 4.18 .050 .717 -.689 .170 1.015 .339 

OC27 204 1 5 855 4.19 .054 .767 -.737 .170 .580 .339 

OC28 204 1 5 860 4.22 .052 .744 -.734 .170 .699 .339 

OC29 204 1 5 833 4.08 .051 .728 -.593 .170 .854 .339 
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Table 6.14. (Lanjutan) 

 

Tabel 6.15 Hasil uji deskriptip item kinerja kepemimpinan 

Scale/item: 

Organizational 

culture items 

N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic S.E. Statistic Statistic S.E. Statistic S.E. 

Adhocracy            

OC30 204 1 5 801 3.93 .052 .749 -.803 .170 1.716 .339 

OC31 204 1 5 746 3.66 .061 .877 -1.087 .170 1.673 .339 

OC32 204 2 5 805 3.95 .046 .652 -.269 .170 .267 .339 

OC33 204 1 5 817 4.00 .049 .698 -.796 .170 1.906 .339 

OC34 204 2 5 769 3.77 .053 .756 -.278 .170 -.146 .339 

Innovative            

OC35 204 1 5 726 3.56 .065 .927 -.512 .170 .110 .339 

OC36 204 1 5 694 3.40 .059 .839 -.368 .170 .208 .339 

OC37 204 1 5 823 4.03 .049 .705 -.816 .170 1.901 .339 

OC38 204 1 5 789 3.87 .049 .700 -.770 .170 2.124 .339 

OC39 204 1 5 817 4.00 .050 .719 -.649 .170 1.240 .339 

OC40 204 1 5 817 4.00 .051 .726 -.710 .170 1.340 .339 

Valid N  204           

Scale/item: 

Leadership 
N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic S.E. Statistic Statistic S.E. Statistic S.E. 

Vision dev.            

LEAD1 204 2 5 881 4.32 .048 .689 -.786 .170 .520 .339 

LEAD2 204 2 5 903 4.43 .048 .680 -.964 .170 .507 .339 

LEAD3 204 1 5 849 4.16 .056 .799 -1.002 .170 1.296 .339 

LEAD4 204 3 5 891 4.37 .045 .641 -.513 .170 -.655 .339 

LEAD5 204 1 5 858 4.21 .048 .693 -.927 .170 2.247 .339 

Leading            

LEAD6 204 2 5 819 4.01 .047 .669 -.514 .170 .815 .339 

LEAD7 204 2 5 843 4.13 .046 .656 -.567 .170 .971 .339 

LEAD8 204 1 5 814 3.99 .052 .743 -.640 .170 .988 .339 

LEAD9 204 1 5 792 3.88 .054 .766 -.726 .170 .977 .339 

LEAD10 204 1 5 779 3.82 .053 .763 -.620 .170 .739 .339 

LEAD11 204 1 5 816 4.00 .049 .695 -.623 .170 1.440 .339 

LEAD12 204 2 5 827 4.05 .053 .751 -.582 .170 .273 .339 

LEAD13 204 2 5 811 3.98 .044 .623 -.476 .170 1.137 .339 

LEAD14 204 3 5 858 4.21 .040 .576 -.036 .170 -.296 .339 
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Tabel 6.15 (lanjutan) 

 

 Dengan demikian, baik distribusi respon untuk item-item skala pengukuran budaya 

organisasi maupun kepemimpinan, kesemua nilai statistik respon sampel terhadap item dan 

skala pengukuran berada pada range skewness dan kurtosis yang dapat diterima. Sehingga data 

dari kedua variabel tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hasil demikian 

Scale/item: 

Leadership 
N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic S.E. Statistic Statistic S.E. Statistic S.E. 

Managerial            

LEAD15 204 2 5 881 4.32 .045 .637 -.737 .170 1.140 .339 

LEAD16 204 2 5 864 4.24 .045 .638 -.594 .170 .963 .339 

LEAD17 204 2 5 879 4.31 .042 .602 -.528 .170 .885 .339 

LEAD18 204 1 5 786 3.85 .051 .735 -.514 .170 .778 .339 

LEAD19 204 2 5 859 4.21 .052 .749 -.650 .170 -.040 .339 

LEAD20 204 2 5 825 4.04 .051 .725 -.459 .170 .119 .339 

LEAD21 204 2 5 856 4.20 .046 .659 -.337 .170 -.285 .339 

Resource mgmt            

LEAD22 204 1 5 837 4.10 .049 .698 -.582 .170 1.130 .339 

LEAD23 204 2 5 844 4.14 .048 .681 -.367 .170 -.119 .339 

LEAD24 204 2 5 855 4.19 .044 .626 -.285 .170 -.004 .339 

LEAD25 204 2 5 842 4.13 .045 .646 -.347 .170 .258 .339 

LEAD26 204 2 5 883 4.33 .044 .632 -.632 .170 .598 .339 

LEAD27 204 2 5 879 4.31 .044 .634 -.597 .170 .547 .339 

Prof. dev.            

LEAD28 204 2 5 847 4.15 .047 .674 -.483 .170 .348 .339 

LEAD29 204 2 5 819 4.01 .050 .719 -.423 .170 .120 .339 

LEAD30 204 2 5 850 4.17 .048 .689 -.413 .170 -.164 .339 

LEAD31 204 2 5 815 4.00 .048 .684 -.460 .170 .533 .339 

LEAD32 204 2 5 860 4.22 .044 .622 -.307 .170 .024 .339 

LEAD33 204 2 5 829 4.06 .043 .621 -.416 .170 .999 .339 

Org. climate            

LEAD34 204 2 5 867 4.25 .045 .637 -.499 .170 .455 .339 

LEAD35 204 2 5 838 4.11 .045 .642 -.439 .170 .728 .339 

LEAD36 204 2 5 824 4.04 .046 .657 -.356 .170 .392 .339 

LEAD37 204 1 5 834 4.09 .045 .645 -.640 .170 2.185 .339 

LEAD38 204 1 5 891 4.37 .045 .649 -.972 .170 2.412 .339 

LEAD39 204 1 5 849 4.16 .051 .721 -.889 .170 2.231 .339 

LEAD40 204 1 5 858 4.21 .047 .678 -.757 .170 1.777 .339 
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membukltikan sebaran respon di sekitar mean values berbentuk simetrik. Artinya kasus-kasus 

yang memperoleh skor di atas maupun di bawah mean values (X) seimbang. Data ini, dengan 

demikian dapat dipergtaggungjawabkan untuk dipergunakan sebagai bahan analsisis 

selanjutnya. 

Tabel 6.16. Data deskriptip item situasi organisasi/kepemimpinan 

 

Tabel 6.17. Deskriptip item orientasi kepemimpinan 

Scale/item: 

Situasi org. 
N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic S.E. Statistic Statistic S.E. Statistic S.E. 

Task structure            

SITUAT41 204 2 5 862 4.23 .045 .642 -.356 .170 -.144 .339 

SITUAT42 204 2 5 828 4.06 .046 .656 -.273 .170 .078 .339 

SITUAT43 204 3 5 833 4.08 .045 .642 -.076 .170 -.565 .339 

SITUAT44 204 3 5 895 4.39 .045 .637 -.550 .170 -.627 .339 

SITUAT45 204 1 5 839 4.11 .047 .667 -.533 .170 1.367 .339 

Leader pos.            

LEADER46 204 2 5 842 4.13 .052 .738 -.503 .170 -.111 .339 

LEADER47 204 2 5 895 4.39 .044 .621 -.620 .170 .092 .339 

LEADER48 204 2 5 902 4.42 .045 .642 -.773 .170 .107 .339 

LEADER49 204 1 5 869 4.26 .056 .804 -1.023 .170 1.010 .339 

LEADER50 204 1 5 865 4.24 .055 .792 -1.058 .170 1.342 .339 

Relation            

HUMREL51 204 2 5 887 4.35 .052 .744 -1.026 .170 .778 .339 

HUMREL52 204 2 5 882 4.32 .051 .725 -.894 .170 .546 .339 

HUMREL53 204 1 5 871 4.27 .053 .750 -1.054 .170 1.679 .339 

HUMREL54 204 2 5 872 4.27 .053 .758 -.848 .170 .332 .339 

HUMREL55 204 2 5 867 4.25 .053 .763 -.793 .170 .196 .339 

Scale/item: 

Leadership 

orientation 

N Min. Max. Sum Mean S.D. Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic S.E. Statistic Statistic S.E. Statistic S.E. 

Task oriented            

TASK56 204 3 5 887 4.35 .045 .637 -.453 .170 -.669 .339 

TASK57 204 2 5 815 4.00 .050 .712 -.488 .170 .390 .339 

TASK58 204 2 5 855 4.19 .045 .649 -.318 .170 -.206 .339 

TASK59 204 1 5 852 4.18 .045 .650 -.626 .170 1.861 .339 

TASK60 204 3 5 833 4.08 .044 .626 -.061 .170 -.447 .339 
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Sebaran respon terhadap item/variabel situasi organisasi dan orientasi kepemimpinan juga 

berdistribusi normal. Nilai statistik skewness dan kurtosis yang diperoleh oleh segenap item 

barada pada range yang dapat diterima untuk kategori distribusi normal, yakni skewness = < 3 

dan kurtosis = < 8.  

 

E. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
 

Nilai-nilai statistik Alpha Cronbach yang dipresentasikan dalam Tabel 6.18 

menunjukkan bahwa skala-skala pengukuran yag telah dikembangkan di dalam penelitian ini 

rata-rata meraih kofisien alpha yang tinggi, atau telah memenuhi standard kategori reliabilitas 

yang dapat diterima (Hair, et. al., 2010). Nilai reliabilitas yang dicapai oleh setiap skala 

pengukuran disajikan pada tabel-tebel berikut.  

 

 

 

 

 

TASK61 204 2 5 816 4.00 .044 .636 -.116 .170 -.122 .339 

TASK62 204 2 5 871 4.27 .049 .695 -.509 .170 -.480 .339 

TASK63 204 2 5 866 4.25 .046 .650 -.508 .170 .307 .339 

TASK64 204 2 5 847 4.15 .049 .696 -.303 .170 -.583 .339 

TASK65 204 2 5 858 4.21 .046 .656 -.348 .170 -.259 .339 

People oriented            

HUMAN66 204 1 5 863 4.23 .054 .769 -1.011 .170 1.783 .339 

HUMAN67 204 1 5 879 4.31 .050 .721 -1.178 .170 2.444 .339 

HUMAN68 204 1 5 810 3.97 .059 .842 -.845 .170 .951 .339 

HUMAN69 204 1 5 764 3.75 .067 .954 -.776 .170 .699 .339 

HUMAN70 204 1 5 773 3.79 .060 .854 -.732 .170 1.006 .339 

HUMAN71 204 1 5 796 3.90 .063 .899 -.750 .170 .355 .339 

HUMAN72 204 1 5 692 3.39 .070 .999 -.432 .170 -.182 .339 

HUMAN73 204 1 5 727 3.56 .060 .854 -.368 .170 .173 .339 

HUMAN74 204 2 5 814 3.99 .049 .702 -.418 .170 .277 .339 

HUMAN75 204 1 5 839 4.11 .053 .751 -.823 .170 1.297 .339 



65 
 

65 
 

Tabel 6.18. Skala pengukuran budaya organisasi sekolah dan kofisien Alpha Cronbach 

 

 

 

 

 

 

  

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan nilai- nilai alpha coefisien skala pengukuran 

budaya organisasi masing-masing memperoleh nilai-nilai sekitar > 0.70, berarti rata-rata nilai 

reliabilitas yang diperoleh tinggi. Bahkan salah satu sub skala budaya yakni “klan” mencapai 

kofisien sebesar 0.91, sangat tinggi atau sangat reliabel. Ketiga alat ukur lainnya, yakni skala 

kepemimpinan, situasi organisasi, dan orientasi kepemimpinan-kesemua sub skala yang 

dikembangkan telah menunjukkan performa item yang sangat reliabel. Ini terbukti rata-aarata 

skala yang diuji telah mencapai nilai kofisien > 0.80. 

Sesuai dengan pedoman analisis item yang digunakan dalam metodologi penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa semua skala dan masing-masing sub skala pengukuran budaya 

organisasi dan kiunerja kepemimpinan tersebut telah memenuhi standard reliabilitas yang 

dipersayaratkan yakni sebagai alat ukur yang dapat dipercaya secara internal. Prestasi item-item 

dalam skala masing-masing skala pengukuran dapat dipastikan telah memperoleh skor respon 

yang konsisten dan stabil dari para anggota sampel atau responden. Sehingga informasi yang 

Skala pengukuran  Alpha Cronbach  

hasil uji reliabilitas 

(α) 

Budaya organisasi  

Birokratis 0.82 

Supportif 0.80 

Pasar (Market) 0.70 

Klan (Clan) 0.91 

Adhokrasi 0.82 

Inovatif 0.86 

  

Kinerja kepemimpinan  

Pengembangan visi 0.83 

Memimpin 0.90 

Manajerial 0.89 

Manajemen sumber daya 0.89 

Pengembangan profesional 0.88 

Iklim organisasi 0.90 

  

Situasi organisasi  

Tugas/struktur organisasi 0.86 

Posisi pemimpin 0.91 

Hubungan kemanusiaan 0.94 

  

Orientasi kepemimpinan  

Berorientasi pada tugas 0.91 

Berorientasi pada manusia 0.87 
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telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

sumber data yang dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam analisis data selanjutnya.   

 

F. Validasi Model Pengukuran  

 

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian metode, penelitian ini telah mengembangkan 

model pengukuran yang telah diuji tingkat validitasnya dari segi content dan construct validity. 

Dilihat dari segi item dan sebarannya ke dalam variabel maupun sub-sub variabel atau faktor, 

dan dengan mengkonsultasikannya kepada proposal penelitian, kerangka dasar teori, instrumen-

instrumen terdahulu, maka dapat dilaporkan bahwa item-item yang telah dikembangkan terbukti 

telah memenuhi kriteria validitas isi. 

Sedangkan segi construct validity, tim peneliti melaksanakan uji validitas dengan 

menerapkan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM), yang secara teknis 

menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA). Walaupun demikian, perlu kembali 

ditegaskan di bagian ini bahwa indikator-indikator dalam lingkup faktor individual dan 

organisasional tidak divalidasi melalui CFA. Tindakan ini dilandasi oleh postulat bahwa 

kesemua unsur yang terkandung dalam kedua faktor tersebut memiliki karakteristik statik dan 

tetap atau fixed seperti gender, usia, tahun berdiri sekolah, dan indikator jumlah guru maupun 

staf sekolah-semua bersifat fixed. Sehingga konstruk masing-masing itemnya tidak memerlukan 

proses validasi secara statistik.  

Secara detail hasil uji dengan teknik CFA terhadap variabel-variabel utama penelitian 

dipresentasikan secara sistematis dalam sub-sub bagian berikut. 

 

G. Model Pengukuran Budaya Organisasi Sekolah 

 

Validasi model pengukuran dilaksanakan menggunakan teknik CFA. Sebagai salah satu 

teknik dalam prosedur SEM (Structural Equation Modelling), teknik ini sangat tepat untuk 

memvalidasi skala pengukuran (latent variable) yang terbentuk dari covariance sejumlah multi 

faktor dan indikator (observed variables) sehingga proses komputasi menjadi lebih mudah dan 
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proporsional dalam menghasilkan keputusan-keputusan statistik yang diperlukan. CFA dalam 

penelitian ini dipilih karena model yang divalidasi dikembangkan berdasarkan teori yang kuat 

(a theory - or hypothesis driven) yang tim peneliti telah gunakan dalam mengembangkan model 

instrumen pengukuran.  

Uraian berikut memaparkan data hasil validasi model pengukuran budaya organisasi 

yang dirumuskan menerapkan hierarchical model. Model tersebut dipilih karena diperlukan 

untuk proses komputasi yang melibatkan banyak variabel dan indkator. Secara sistematis. 

Berdasarkan model hirarkhi tersebut, kesemua variabel laten diperlakukan sebagai faktor-faktor 

urutan pertama yakni berada dalam jenjang atau lapisan pertama (first layer) dan berhubugan 

dengan faktor-faktor yang berada pada urutan kedua (second layer) di dalam model. Struktur 

model pengukuran budaya organisasi yang telah berhasil peneliti validasi dipresentasikan 

sebagai model final pada Gambar 6.1. 
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 Gambar 6.1. Model final hirarkhis budaya organisasi sekolah 

 Gambar model pengukuran budaya organisasi terbentuk dari sebuah variabel laten 

(OrgCulture) pada lapis kedua, sejumlah variabel laten pada lapis pertama, dan variabel 

observasi atau indikator yang terdiri dari item-item pertanyaan dalam instrumen sebgaimana 

dideskripsikan dalam Tabel 6.19. 
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Tabel 6.19. Deskripsi variabel dan daftar item model hierarkhi skala pengukuran budaya 

organisasi 

 

 

 

 

 

Variabel laten 

(Lapis pertama) 

Kode Daftar item pertanyaan 

Bureauc (Birokratik) OC1 Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan 

 OC2 Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku 

 OC3 Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur 

 OC4 Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur 

 OC5 Manajemen sekolah berorientasi pada kekuasaan 

 OC6 Segenap pekerjaan selalu sesuai peraturan yang berlaku 

 OC7 Segenap urusan ditangani selalu sistematis 

 OC8 Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah digariskan 

 OC9 Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara ketat  

Sup (Suportif) OC10 Orientasi pada hubungan kemanusiaan 

 OC11 Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal  

 OC12 Memperhatikan keamanan kerja anggota 

 OC13 Adanya kepercayaan para anggota/pimpinan satu sama lain 

 OC14 Organisasi sekolah menyediakan iklim kerja menyenangkan 

 OC15 Membangkitkan semangat kerja anggota 

 OC16 Penghargaan sekolah secara ekonomik terhadap prestasi kerja 

Market1 (pasar) OC17 Sekolah selalu berusaha menjaga standard biaya kegiatan  

 OC18 Sekolah selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak luar 

 OC19 Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga 

 OC20 Memperhatikan perkembangan pasar 

 OC21 Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain 
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Komputasi secara simultan faktor-faktor yang beradsa pada layer pertama seperti 

diilustrasikan pada gambar menghasilkan daftar loading yang dipresentasikan pada Tabel 6.20. 

Dari ke 40 item yang diuji pada model awal, terdapat satu item (OC5) yang memperoleh 

nilai estimasi loading tidak significant (λ=-.044, p = 0.56). Oleh sebab itu, model pengukuran 

budaya organisasi diuji tanpa menyertakan item OC5 seperti model pada Gambar 6.1 dengan 

hasil estimasi sebagai berikut (Tabel 6.21). 

 

 

 

 

Variabel laten 

(Lapis pertama) 

Kode Daftar item pertanyaan 

Clan (Klan) OC22 Tim sekolah lebih kompak dan kohesif 

 OC23 Segenap anggota dilibatkan dengan memadai  

 OC24 Partisipasi anggota tinggi 

 OC25 Peberdayaan semua anggota dengan baik 

 OC26 Mengutakan komitmen bersama 

 OC27 Mengutamakan kerja tim 

 OC28 Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan 

 OC29 Sekolah mementingkan kerjasama dalam kebanyakan pekerjaan  

   

Adhoc1 (Adhokrasi) OC30 Suasana organisasi mendorong kreativitas anggota 

 OC31 Suasana organisasi sekolah menantang anggota berprestasi 

 OC32 Organisasi sekolah nampak dinamis 

 OC33 Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi yang sehat 

 OC34 Ada kelonggaran anggota melakukan perubahan 

   

Innov1 (Inovasi) OC35 Mendorong ketrampilan-ketrampilan mandiri/berwirausaha 

 OC36 Mempertimbangkan kebebasan pribadi 

 OC37 Mengutamakan tindakan inovatif  

 OC38 Anggota bersemangat memperbahrui  metode kerja 

 OC39 Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru 

 OC40 Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif baru 
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Tabel 6.21. Daftar loading model pengukuran budaya organisasi 

Faktor layer kedua 

 

Faktor layer pertama 

 

Loading Indikator Loading 

 Bureauc (Birokratik) 0.82 OC1 0.56 

   OC2 0.77 

   OC3 0.73 

   OC4 0.73 

   OC6 0.67 

   OC7 0.74 

   OC8 0.60 

   OC9 0.46 

 Sup (Suportif) 0.92 OC10 0.44 

   OC11 0.35 

   OC12 0.71 

   OC13 0.77 

   OC14 0.76 

   OC15 0.83 

   OC16 0.50 

 Market1 (pasar) 0.51 OC17 0.43 

   OC18 0.63 

OrgCuture   OC19 0.60 

(Budaya organisasi)   OC20 0.64 

   OC21 0.58 

 Cla1 (Klan) 0.87 OC22 0.72 

   OC23 0.76 

   OC24 0.74 

   OC25 0.66 

   OC26 0.83 

   OC27 0.88 

   OC28 0.88 

   OC29 0.68 

 Adhoc1 (adhokrasi) 0.96 OC30 0.76 

   OC31 0.64 

   OC32 0.74 

   OC33 0.75 

   OC34 0.60 

 Innov1(Inovasi) 0.82 OC35 0.59 

   OC36 0.52 

   OC37 0.78 

   OC38 0.75 

   OC39 0.84 

   OC40 0.84 
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Daftar loading  Tabel 6.21 memperlihatkan keenam variabel laten (faktor) yang berada 

pada layer pertama berhubungan secara signifikan dengan variabel laten utama (faktor pada 

layer kedua) yakni “OrgCulture” (budaya organisasi) dengan nilai masing-masing loading 

mencapai loading λ = > 0.80, kecuali nilai loading untuk faktor “Market1” hanya memperoleh 

loading sebesar λ= 0.51. Nilai tersebut meskipun relatif kecil, tetapi positif, dan masih bearada 

pada ambang struktu yang dinilai baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pada 

layer kedua secara statistik diprediksi secara signifikan berkontribusi sebagai penyebab keenam 

faktor itu di dalam model pengukuran yang telah diuji. Loading per item secara spesifik juga 

dapat diperiksa. Dari 40 item yang dianalisis, menunjukkan semua item memperoleh nilai 

loading yang positif dan memadai. Walaupun demikian, perlu mendapatkan perhatian bahwa 

terdapat tiga item yang memperoleh loading relative kecil tetapi positif, yakni OC9 (λ= 0.46), 

OC10 (λ= 0.44), dan OC 17 (λ= 0.43). Karena nilai masing-masing masih positif, dan mencapai 

>0.40, maka ketiga item ini masih dapat dinilai berfungsi sebagai reflektor yang baik bagi 

faktor-faktor yang mewakilinya. Di samping itu nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi (r
2
) masing-

masing variabel rata-rata cukup tinggi. Nilai-nilai tersebut menunjukkan proporsi varian yang 

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

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

prosedur CFA ini dapat disajikan secara lengkap dalam Tabel 6.22. 

 

Tabel 6.22. Nilai regresi stantandar model pengkuran budaya organisasi sekolah 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Bureauc <--- OrgCulture .825 
   

Sup <--- OrgCulture .923 .156 5.023 *** 

Market1 <--- OrgCulture .514 .102 3.881 *** 

Clan1 <--- OrgCulture .867 .174 6.698 *** 

Adhoc1 <--- OrgCulture .962 .197 7.023 *** 

Innov1 <--- OrgCulture .816 .193 5.908 *** 

OC1 <--- Bureauc .555 
   

OC2 <--- Bureauc .768 .135 7.784 *** 

OC3 <--- Bureauc .727 .141 7.543 *** 

OC4 <--- Bureauc .731 .146 7.571 *** 

OC6 <--- Bureauc .668 .121 7.165 *** 
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Estimate S.E. C.R. P 

OC7 <--- Bureauc .740 .140 7.620 *** 

OC8 <--- Bureauc .603 .147 6.702 *** 

OC9 <--- Bureauc .462 .136 5.510 *** 

OC10 <--- Sup .437 
   

OC11 <--- Sup .346 .200 3.991 *** 

OC12 <--- Sup .714 .244 5.944 *** 

OC13 <--- Sup .768 .293 6.101 *** 

OC14 <--- Sup .763 .315 6.086 *** 

OC15 <--- Sup .833 .337 6.257 *** 

OC16 <--- Sup .497 .288 5.027 *** 

OC17 <--- Market1 .428 
   

OC18 <--- Market1 .634 .382 4.854 *** 

OC19 <--- Market1 .600 .396 4.759 *** 

OC20 <--- Market1 .636 .377 4.860 *** 

OC21 <--- Market1 .584 .369 4.709 *** 

OC22 <--- Clan1 .722 
   

OC23 <--- Clan1 .758 .097 10.688 *** 

OC24 <--- Clan1 .738 .099 10.396 *** 

OC25 <--- Clan1 .658 .096 9.239 *** 

OC26 <--- Clan1 .827 .096 11.700 *** 

OC27 <--- Clan1 .879 .102 12.458 *** 

OC28 <--- Clan1 .879 .099 12.462 *** 

OC29 <--- Clan1 .676 .098 9.488 *** 

OC30 <--- Adhoc1 .755 
   

OC31 <--- Adhoc1 .641 .109 9.083 *** 

OC32 <--- Adhoc1 .741 .080 10.649 *** 

OC33 <--- Adhoc1 .749 .086 10.771 *** 

OC34 <--- Adhoc1 .603 .095 8.504 *** 

OC35 <--- Innov1 .593 
   

OC36 <--- Innov1 .520 .125 6.346 *** 

OC37 <--- Innov1 .781 .117 8.541 *** 

OC38 <--- Innov1 .750 .115 8.317 *** 

OC39 <--- Innov1 .838 .123 8.915 *** 

OC40 <--- Innov1 .840 .124 8.930 *** 

 

Berdasarkan data pada Tabel 6.22, kesemua estimasi loading hubungan antara faktor 

laten dan indikator adalah signifikan. Sehingga dapat disisimpulkan bahwa item-item telah 

berfungsi dengan baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mewakili mereka. Sejauhmana 
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model pengukuran didukung oleh data yang diobservasi, masih perlu memeriksa indikator fit 

indices yang dihasilkan oleh model. Tabel 6.23 menyajikan ringkasan nilai-nilai indikator ini. 

Tabel 6.23. Ringkasan model fit 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 123 1335.047 696 .000 1.918 

Saturated model 819 .000 0 
  

Independence model 78 5111.229 741 .000 6.898 

 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .739 .722 .855 .844 .854 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .939 .694 .802 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 639.047 539.554 746.325 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 4370.229 4147.038 4600.025 

 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 6.577 3.148 2.658 3.676 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 25.178 21.528 20.429 22.660 

 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .067 .062 .073 .000 

Independence model .170 .166 .175 .000 

 

Data statistik dalam ringkasan model fit Tabel 6.23 menunjukkah bahwa model faktor 

hirarkhi pengukuran budaya organisasi sekolah telah mendapat nilai fit yang baik, dalam arti 

bahwa model disupport oleh data (a good fit to the data). Terbukti nilai χ2 / DF = 1.92, or < 5 
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mendemonstrasikan sebagai model pengukuran yang mantap. Nilai CFI dan TLI tinggi (0.85 

and 0.84) mendekati nilai “1”, berarti memperkuat kualitas model pengukuran yang telah 

dicapai. Nilai RMSEA mendekati “0” (0.067) menandakan model pengukuran dapat 

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

data). Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa model pengukuran budaya organiassai sekolah 

ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat tingi terhadap kondisi data yang diobservasi di 

lapangan. Model tersebut diprediksi dapat mengungkapkan dan menggambarkan perilaku 

budaya organisasi sekolah sesuai konteks sebenarnya, dan mampu memberikan informasi yang 

sangat bermakna yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk usaha-usaha 

pengembangan budaya organisasi sekolah yang diharapkan. 

 

H. Hasil CFA Analysis Model Pengukuran Kinerja Kepemimpinan Sekolah 

 

Model pengukuran (measurement model) skala kepemimpinan dikembangkan dengan 

melibatkan 40 indikator atau terdiri dari item-item pertanyaan dalam instrumen kinerja 

kepemimpinan sekolah. Sesuai dengan standard prosedur SEM melalui teknik CFA, ke 40 item 

itu, pertama-tama peneliti kelompokkan ke dalam enam aspek, membentuk dimensi-dimensi 

pengukuran kinerja kepemimpinan di dalam organisasi sekolah. Dimensi-dimensi tersebut 

dibentuk berdasarkan kerangka dasar teori yang telah dibangun dalam penelitian ini.  Tindakan 

demikian berujung pada terbangunnya hipotesis struktur model pengukuran (hypothesized 

measurement structure model), yang meliputi keenam dimensi: (1) visi, misi, dan tujuan 

organisasi, (2) pelaksanaan fungsi leading atau kepemimpinan, (3) manajemen, (4) 

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

organisasi. Untuk menyederhanakan proses komputasi hubungan antar laten dan indikator, 

maka model validasi skala pengukuran menggunakan tipe struktur hirarkhi. Hierarchical factor 

model dipilih sebagai alternatif untuk menilai tingkat validitas skala pengukuran instrumen  

kinerja kepemimpinan sekolah yang memiliki multi faktor dan relatif  kompleks.  

Dengan penggunaan model demikian, maka kesemua variabel laten diperlakukan 

sebagai faktor-faktor urutan pertama yakni berada dalam jenjang atau lapisan pertama (first 

layer) dan berhubugan dengan indikator-indikator atau sejumlah variabel obesrvasi yakni item-
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item pertanyaan dalam instrumen. Kmudian disusul oleh sebuah faktor utama yang mewakilinya 

dan terletak pada lapisan kedua (second layer). Untuk menguji sejauhmana model pengukuran 

kepemimpinan yang diusulkan didukung oleh data, maka teknik analisis yang diterapkan persis 

sama dengan tahapan analisis skala organisasi sebelumnya, yakni dengan prosedur 

Confirmatory Factor Analysis (CFA). Karena kesamaan prosedur proses analisis CFA 

sebelumnya, maka penjelasan lengkap teknis validasi tidak diulang lagi dalam bagian ini. 

Struktur model pengukuran kinerja kepemimpinan yang berhasil divalidasi diilustrasikan pada 

Gambar 6.2. 

 

Gambar 6.2.  Model hirarkhis kinerja kepemimpinan sekolah 
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Sebelum mempresentasikan hasil uji validasi skala pengkuran kepemimpinan ini, nama-

nama faktor dan indikator yang diguanakan dalam model perlu dideskripkan dalam Tabel 6.24.  

 

Tabel 6.24. Deskripsi variabel dan daftar item model hierarkhi skala pengukuran 

kepemimpinan 

Variabel laten 

(Lapis pertama) 

Kode 

item 

Daftar item pertanyaan 

Vision 
LEAD1 

Anggota didorong mempelj/memahami filosofi, nilai, dan tujuan 

pendidikan 

(Visi, misi, tuj.) 
LEAD2 

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

tujuan 

 
LEAD3 

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

tujuan 

 LEAD4 Berhasil mengkomunikasikan hasil rumusan ke semua pihak terkait 

 LEAD5 Memberikan bimbingan para anggota tentang cara pencapaian tujuan 

Leading LEAD6 Fungsi sebagai pemimpin tim telah terlaksana dengan efektif  

(Memipin) LEAD7 Sekolah memimpin dengan baik pelaksanaan pencapaian tujuan 

 LEAD8 Kepemimpinan organisasi sekolah rata-rata efektif 

 LEAD9 Kepemimpinan berhasil dilaksanakan berdasarkan situasi   

 
LEAD10 

Kepemimpinan berhasil menyesuaikan gaya dengan kemampuan 

anggota 

 LEAD11 Proses delegasi kekuasaan terhadap anggota berjalan dengan baik 

 LEAD12 Sekolah efektif dalam memimpin pelaksanaan program supervisi 

 LEAD13 Kepemimpinan secara proporsional telah didelegasikan ke anggota 

 LEAD14 Menyediakan kesempatan anggota memimpin pelaksanaan kegiatan 

Managerial 

(Manajerial) 
LEAD15 

Sekolah memiliki kemampuan merenacanakan program pembelajaran 

 
LEAD16 

Mengkoordinir  tim menyusun, melaksanakan, dan menilai  program 

sekolah 

 
LEAD17 

Sekolah bersama tim guru melaksanakan penilaian dan pengemb. 

pendidikan   

 LEAD18 Pengawasan organisasi telah berlangsung secara kolegial  

 LEAD19 Segenap kendala pelaksanaan program kerja didiskusikan dengan tim 

 LEAD20 Teknik komunikasi yang diterapkan diterima oleh semua anggota 

 LEAD21 Informasi mengalir dari multi arah atara sekolah dan tim guru 

Ressource  LEAD22 Sekolah mengelola sumber daya organisasi dengan baik 

management 

(Manajemen 
LEAD23 

Sekolah mendayagunakan segenap sumber daya secara efektif efisien  

sumber daya) LEAD24 Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung pencapaian tuj. pend  

 
LEAD25 

Sekolah berhasil membina organisasi /administrasi demi tercapainya 

mutu pendidikan.  

 LEAD26 Para guru dilibatkan dalam merumuskan solusi 

 LEAD27 Partisipasi guru tinggi dalam pengembangan progam sekolah 

Professional 

staf dev. 
LEAD28 

Sekolah berhasil membimbing /meningkatkan kemampuan mengajar 

guru 
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(Pengembangan LEAD29 Sekolah berhasil mempromosikan pertumbuhan jabatan para guru 

profesional  LEAD30 Menumbuhkan profesi guru dengan efektif 

staf) LEAD31 Program pengembangan kemampuan guru berjalan sukses 

 
LEAD32 

Sekolah berhasil melibatkan  guru dalam program peningkatan mutu 

organisasi 

 
LEAD33 

Indikator-indikator program mutu sekolah berhasil dirumuskan oleh 

tim 

Organizational LEAD34 Sekolah dapat menyediakan lingkungan sekolah yang kondusif 

climate LEAD35 Iklim organisasi menjamin kebebasan berkarya anggota dan tim  

(Iklim 

organisasi) 
LEAD36 

Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik 

 
LEAD37 

Suasana yang telah terbangun mendorong munculnya inisiatif 

anggota 

 LEAD38 Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat 

 
LEAD39 

Sekolah berhasil mempengaruhi  semangat anggota bekerja dengan 

baik 

 LEAD40 Sekolah berhasil memimpin pengembangan kerjasama anggota 

 

Komputasi secara simultan faktor-faktor yang pada layer pertama sebagaimana  

diilustrasikan pada gambar menghasilkan nilai-nila estimasi yang terbukti signifikan seperti 

dilaporkan dalam Tabel 6.25.  

Tabel 6.25 Estimasi nilai-nilai regresi tidak terstandard model pengukuran kepemimpinan    

   
Estimate S.E. C.R. P 

Orclimate <--- LeadPerformance 1.037 par_36 
  

Leading <--- LeadPerformance 1.359 par_37 
  

Profdev <--- LeadPerformance 1.145 par_38 
  

Source <--- LeadPerformance 1.305 par_39 
  

Manage <--- LeadPerformance 1.084 par_40 
  

Vision <--- LeadPerformance 1.000 
   

LEAD6 <--- Leading 1.000 
   

LEAD7 <--- Leading .977 .070 13.933 *** 

LEAD8 <--- Leading 1.071 .081 13.287 *** 

LEAD9 <--- Leading .778 .092 8.422 *** 

LEAD10 <--- Leading .826 .091 9.088 *** 

LEAD22 <--- Source 1.000 
   

LEAD23 <--- Source .995 .088 11.305 *** 

LEAD24 <--- Source .916 .081 11.329 *** 

LEAD25 <--- Source .917 .084 10.945 *** 

LEAD26 <--- Source .848 .083 10.270 *** 

LEAD11 <--- Leading .813 .081 10.015 *** 
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Estimate S.E. C.R. P 

LEAD12 <--- Leading 1.099 .081 13.573 *** 

LEAD13 <--- Leading .746 .072 10.311 *** 

LEAD14 <--- Leading .583 .070 8.385 *** 

LEAD15 <--- Manage 1.000 
   

LEAD16 <--- Manage 1.095 .114 9.615 *** 

LEAD17 <--- Manage 1.076 .108 9.971 *** 

LEAD18 <--- Manage .892 .128 6.991 *** 

LEAD19 <--- Manage 1.441 .136 10.632 *** 

LEAD20 <--- Manage 1.332 .130 10.217 *** 

LEAD21 <--- Manage 1.162 .118 9.849 *** 

LEAD27 <--- Source .906 .082 11.031 *** 

LEAD28 <--- Profdev 1.000 
   

LEAD29 <--- Profdev .960 .105 9.171 *** 

LEAD30 <--- Profdev 1.138 .099 11.448 *** 

LEAD31 <--- Profdev .985 .099 9.920 *** 

LEAD32 <--- Profdev .951 .090 10.567 *** 

LEAD33 <--- Profdev .902 .090 10.022 *** 

LEAD34 <--- Orclimate 1.000 
   

LEAD35 <--- Orclimate .884 .103 8.617 *** 

LEAD36 <--- Orclimate 1.056 .105 10.061 *** 

LEAD37 <--- Orclimate .903 .103 8.762 *** 

LEAD38 <--- Orclimate 1.125 .104 10.860 *** 

LEAD39 <--- Orclimate 1.333 .115 11.566 *** 

LEAD40 <--- Orclimate 1.297 .108 11.964 *** 

LEAD1 <--- Vision 1.154 par_31 
  

LEAD2 <--- Vision 1.192 par_32 
  

LEAD3 <--- Vision 1.181 par_33 
  

LEAD4 <--- Vision 1.060 par_34 
  

LEAD5 <--- Vision 1.048 par_35 
  

 

Adapun nilai-nilai estimasi loading yang secara signifikan yang diperoleh oleh model 

tersebut disajikan pada Tabel 26 (nilai regresi terstandard) sekaligus berisi daftar loading 

masing-masing indicator, dan Tabel 6.27 memuat rincian indikator lengkap dengan hasil 

estimasi masing-masing loading.  
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Tabel 26. Regresi terstandard model pengukuran kepemimpinan sekolah  

   
Estimate 

Orclimate <--- LeadPerformance .866 

Leading <--- LeadPerformance .936 

Profdev <--- LeadPerformance .879 

Source <--- LeadPerformance .941 

Manage <--- LeadPerformance .958 

Vision <--- LeadPerformance .873 

LEAD6 <--- Leading .823 

LEAD7 <--- Leading .821 

LEAD8 <--- Leading .795 

LEAD9 <--- Leading .560 

LEAD10 <--- Leading .596 

LEAD22 <--- Source .755 

LEAD23 <--- Source .770 

LEAD24 <--- Source .771 

LEAD25 <--- Source .748 

LEAD26 <--- Source .707 

LEAD11 <--- Leading .645 

LEAD12 <--- Leading .807 

LEAD13 <--- Leading .660 

LEAD14 <--- Leading .558 

LEAD15 <--- Manage .675 

LEAD16 <--- Manage .737 

LEAD17 <--- Manage .768 

LEAD18 <--- Manage .522 

LEAD19 <--- Manage .826 

LEAD20 <--- Manage .789 

LEAD21 <--- Manage .757 

LEAD27 <--- Source .753 

LEAD28 <--- Profdev .734 

LEAD29 <--- Profdev .660 

LEAD30 <--- Profdev .817 

LEAD31 <--- Profdev .712 

LEAD32 <--- Profdev .756 

LEAD33 <--- Profdev .719 

LEAD34 <--- Orclimate .714 

LEAD35 <--- Orclimate .626 

LEAD36 <--- Orclimate .730 

LEAD37 <--- Orclimate .636 

LEAD38 <--- Orclimate .788 
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Estimate 

LEAD39 <--- Orclimate .840 

LEAD40 <--- Orclimate .869 

LEAD1 <--- Vision .728 

LEAD2 <--- Vision .762 

LEAD3 <--- Vision .642 

LEAD4 <--- Vision .719 

LEAD5 <--- Vision .658 

 

Tabel 6.27. Daftar loading model pengukuran kinerja kepemimpinan sekolah 

Faktor layer kedua 

 

Faktor layer pertama 

 

Loading Indikator Loading 

 Vision  (Visi, misi, tujuan) 0.87 LEAD1 0.73 

   LEAD2 0.76 

   LEAD3 0.64 

   LEAD4 0.72 

   LEAD5 0.66 

 Leading (Memimpin) 0.94 LEAD6 0.82 

   LEAD7 0.82 

   LEAD8 0.79 

   LEAD9 0.66 

   LEAD10 0.60 

   LEAD11 0.64 

   LEAD12 0.81 

   LEAD13 0.66 

   LEAD14 0.56 

 Manage (Mengelola) 0.96 LEAD15 0.67 

   LEAD16 0.74 

   LEAD17 0.77 

LeadPerformance   LEAD18 0.52 

(Kinerja    LEAD19 0.83 

kepemimpinan)   LEAD20 0.79 

   LEAD21 0.76 

   LEAD22 0.75 

 Source  0.94 LEAD23 0.77 

 (manajemen sumber daya)  LEAD24 0.77 

   LEAD25 0.75 

   LEAD26 0.71 

   LEAD27 0.75 

 Profdev (Pengembangan 0.88 LEAD28 0.73 

 Professional staf)  LEAD29 0.66 

   LEAD30 0.82 

   LEAD31 0.71 
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   LEAD32 0.76 

   LEAD33 0.72 

 Orgclimate  0.87 LEAD34 0.71 

 (Iklim organisasi)  LEAD35 0.63 

   LEAD36 0.73 

   LEAD37 0.64 

   LEAD38 0.79 

   LEAD39 0.84 

   LEAD40 0.87 

 

Presentasi loading  Tabel 6.25 menunjukkan keenam variabel laten (faktor) 

kepemimpinan yang berada pada layer pertama berhubungan secara signifikan dengan variabel 

laten utama (faktor pada layer kedua) yakni “LeadPerformance” (Kinerja kepemimpinan) secara 

signifikan memperoleh nilai masing-masing loading λ = > 0.50, yang menandakan model 

struktural dinilai baik (well defined structure. Faktor pada layer kedua secara statistik juga 

mendapatkan nilai-nilai loading dalam rentang λ = 0.87 – 0.96. Angka-angka tersebut 

memperlihatkan bahwa komponen utama skala kepemimpinan ini secara signifikan 

berkontribusi sebagai penyebab keenam faktor di dalam model pengukuran kinerja 

kepemimpinan yang telah diuji. Nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi (r
2
) yang dicapai oleh 

masing-masing variabel rata-rata juga tinggi. Nilai-nilai tersebut menunjukkan proporsi varian 

yang disumbangkan cukup besar dalam menjelaskan faktor yang mewakili mereka dalam 

model.  

Hasil tersebut diperkuat juga dengan intercept values yang signifikan dihasilkan dari 

proses komputasi nilai-nilai hasi uji model sebagai berikut (periksa Tabel 6.28). 

Tabel 6.28 Intercepts 

   
Estimate S.E. C.R. P 

LEAD6 
  

4.015 .047 85.454 *** 

LEAD7 
  

4.132 .046 89.716 *** 

LEAD8 
  

3.990 .052 76.545 *** 

LEAD9 
  

3.882 .054 72.193 *** 

LEAD10 
  

3.819 .054 71.274 *** 

LEAD12 
  

4.054 .053 76.939 *** 

LEAD11 
  

4.000 .049 82.024 *** 

LEAD22 
  

4.103 .049 83.778 *** 

LEAD23 
  

4.137 .048 86.553 *** 
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Estimate S.E. C.R. P 

LEAD24 
  

4.191 .044 95.396 *** 

LEAD25 
  

4.127 .045 91.048 *** 

LEAD26 
  

4.328 .044 97.633 *** 

LEAD13 
  

3.975 .044 90.868 *** 

LEAD14 
  

4.206 .040 104.034 *** 

LEAD15 
  

4.319 .045 96.643 *** 

LEAD16 
  

4.235 .045 94.539 *** 

LEAD17 
  

4.309 .042 101.995 *** 

LEAD18 
  

3.853 .052 74.715 *** 

LEAD19 
  

4.211 .053 80.081 *** 

LEAD21 
  

4.196 .046 90.722 *** 

LEAD20 
  

4.044 .051 79.512 *** 

LEAD27 
  

4.309 .044 96.863 *** 

LEAD28 
  

4.152 .047 87.735 *** 

LEAD29 
  

4.015 .050 79.551 *** 

LEAD30 
  

4.167 .048 86.178 *** 

LEAD31 
  

3.995 .048 83.209 *** 

LEAD32 
  

4.216 .044 96.583 *** 

LEAD33 
  

4.064 .044 93.303 *** 

LEAD34 
  

4.250 .045 95.130 *** 

LEAD35 
  

4.108 .045 91.188 *** 

LEAD36 
  

4.039 .046 87.564 *** 

LEAD37 
  

4.088 .045 90.330 *** 

LEAD38 
  

4.368 .046 95.928 *** 

LEAD39 
  

4.162 .051 82.189 *** 

LEAD40 
  

4.206 .048 88.367 *** 

LEAD1 
  

4.319 .048 89.341 *** 

LEAD2 
  

4.426 .048 92.732 *** 

LEAD3 
  

4.162 .056 74.194 *** 

LEAD4 
  

4.368 .045 97.071 *** 

LEAD5 
  

4.206 .049 86.532 *** 

 

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

<0.01). 

 Sejauhmana hasil uji validasi model pengukuran kinerja kepemimpinan tersebut 

didukung oleh data yang diobservasi, seharusnya masih perlu memeriksa indikator fit indices 

yang dihasilkan oleh model. Meskipun demikian, berbeda dengan hasil analisis pada skala 
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pengkuran budaya organisasi sebelumnya yang mampu memunculkan nilai-nilai statistic fit 

indices model. Nilai-nilai yang sama tidak dapat dihasilkan secara lengkap dalam proses 

analisis skala pengukuran kepemimpinan ini. Peneliti menduka bahwa hal ini kemungkinan 

disebabkan terbatasnya jumlah sampel yang diperlukan. Di samping itu jumlah unknown 

parameter yang diestimasi lebih kecil daripada jumlah komponen informasi yang dihasilkan. 

Misal equation 10 = 2x + 3y tidak akan dapat menghasilkan nilai-nilai yang optimal diinginkan 

peneliti. Persamaan ini memiliki 2 parameter tak dikenal (unknow parametres), sementara 

informasi yang dapat dihasilkan hanya 1 macam equation. Terdapat sejumlah nilai tak terbatas x 

dan y yang dapat menjadikan persamaan itu benar, sehingga perhitungan dengan persamaan 

(equation) yang ada tidak dapat terpecahkan.  

 Walupun demikian, nilai-nilai statistik lainnya terutama loading dan nilai-nilai hasil 

kuadrat loading (varian) sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai informasi memadai 

bagi pengembangan model pengukuran penekitian ini. Kelemahannya mungkin hanya terletak 

pada ketidak mampuannya dalam memperediksi estimasi reapon dari konteks sampel yang 

berbeda.  

 Untuk mengatasi kelemahan tersebut, tim peneliti menerapkan solusi lain dengan 

menggunakan six correlated factor model. Berbeda dengan tipi hirarkhis, pada model ini 

keenam variabel exogen (exogenous variables) dikorelasikan, dan terbentuk hanya dalam 

susunan satu level seperti diilustrasikan pada Gambar 6.3.  
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Gambar 6.3. Model pengkuran kepemimpinan enam faktor berkorelasi 
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Kualitas yang ditunjukkan oleh model berkorelasi ini kurang lebih sama dengan yang 

diraih oleh model hirarkhis. Semua nilai hasil estimasi yang diperoleh signifikan (p, < 0.01) 

sebagaimana dilaporkan dalam Tabel 6.29. Adapun loading yang dihasilkan oleh masing-

masing indikator juga rata-rata mencapai > 0.50, seperti yang dapat dilihat berdasarkan nilai-

nilai regresi terstandar dalam Tabel 6.30, yang berarti masuk dalam kategori baik (well defined 

structure). 

 

Tabel 6.29. Hasil estimasi regresi tidak terstandard 

   
Estimate S.E. C.R. P 

LEAD14 <--- Lead 1.000 
   

LEAD13 <--- Lead 1.275 .170 7.481 *** 

LEAD12 <--- Lead 1.851 .220 8.397 *** 

LEAD11 <--- Lead 1.366 .188 7.287 *** 

LEAD10 <--- Lead 1.402 .202 6.948 *** 

LEAD9 <--- Lead 1.322 .199 6.642 *** 

LEAD8 <--- Lead 1.804 .217 8.324 *** 

LEAD7 <--- Lead 1.661 .195 8.520 *** 

LEAD6 <--- Lead 1.701 .199 8.541 *** 

LEAD33 <--- Pstafdev .941 .091 10.305 *** 

LEAD32 <--- Pstafdev 1.000 
   

LEAD31 <--- Pstafdev 1.048 .101 10.421 *** 

LEAD30 <--- Pstafdev 1.197 .100 12.013 *** 

LEAD29 <--- Pstafdev 1.007 .107 9.427 *** 

LEAD28 <--- Pstafdev 1.048 .099 10.590 *** 

LEAD38 <--- Orclimate .872 .062 13.976 *** 

LEAD37 <--- Orclimate .699 .069 10.172 *** 

LEAD36 <--- Orclimate .815 .066 12.311 *** 

LEAD35 <--- Orclimate .686 .069 9.982 *** 

LEAD34 <--- Orclimate .777 .065 12.030 *** 

LEAD21 <--- Managerialact 1.000 
   

LEAD20 <--- Managerialact 1.146 .095 12.007 *** 

LEAD19 <--- Managerialact 1.232 .098 12.580 *** 

LEAD18 <--- Managerialact .749 .102 7.331 *** 

LEAD17 <--- Managerialact .914 .080 11.449 *** 

LEAD16 <--- Managerialact .932 .085 10.939 *** 

LEAD15 <--- Managerialact .854 .086 9.925 *** 

LEAD5 <--- Visionary 1.000 
   

LEAD4 <--- Visionary .988 .112 8.823 *** 
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Estimate S.E. C.R. P 

LEAD3 <--- Visionary 1.124 .138 8.154 *** 

LEAD2 <--- Visionary 1.121 .120 9.332 *** 

LEAD1 <--- Visionary 1.094 .121 9.054 *** 

LEAD27 <--- Rscmanagement 1.000 
   

LEAD26 <--- Rscmanagement .930 .090 10.299 *** 

LEAD25 <--- Rscmanagement 1.012 .092 11.044 *** 

LEAD24 <--- Rscmanagement 1.012 .088 11.448 *** 

LEAD23 <--- Rscmanagement 1.087 .096 11.280 *** 

LEAD22 <--- Rscmanagement 1.098 .099 11.097 *** 

LEAD39 <--- Orclimate 1.027 .067 15.410 *** 

LEAD40 <--- Orclimate 1.000 
   

 

 

Tabel 6.30. Nilai-nilai regresi terstandard  

   
Estimate 

LEAD14 <--- Lead .565 

LEAD13 <--- Lead .665 

LEAD12 <--- Lead .802 

LEAD11 <--- Lead .640 

LEAD10 <--- Lead .597 

LEAD9 <--- Lead .561 

LEAD8 <--- Lead .790 

LEAD7 <--- Lead .823 

LEAD6 <--- Lead .827 

LEAD33 <--- Pstafdev .714 

LEAD32 <--- Pstafdev .757 

LEAD31 <--- Pstafdev .721 

LEAD30 <--- Pstafdev .818 

LEAD29 <--- Pstafdev .659 

LEAD28 <--- Pstafdev .731 

LEAD38 <--- Orclimate .790 

LEAD37 <--- Orclimate .637 

LEAD36 <--- Orclimate .729 

LEAD35 <--- Orclimate .628 

LEAD34 <--- Orclimate .718 

LEAD21 <--- Managerialact .762 

LEAD20 <--- Managerialact .794 

LEAD19 <--- Managerialact .826 

LEAD18 <--- Managerialact .512 
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Estimate 

LEAD17 <--- Managerialact .763 

LEAD16 <--- Managerialact .734 

LEAD15 <--- Managerialact .674 

LEAD5 <--- Visionary .665 

LEAD4 <--- Visionary .709 

LEAD3 <--- Visionary .647 

LEAD2 <--- Visionary .759 

LEAD1 <--- Visionary .731 

LEAD27 <--- Rscmanagement .756 

LEAD26 <--- Rscmanagement .705 

LEAD25 <--- Rscmanagement .750 

LEAD24 <--- Rscmanagement .774 

LEAD23 <--- Rscmanagement .764 

LEAD22 <--- Rscmanagement .753 

LEAD39 <--- Orclimate .837 

LEAD40 <--- Orclimate .867 

  

 Antar faktor exogen juga berkorelasi positif dan signifikan. Hasil ini dapat dilihat pada 

Tabel 6.31. 

 

Tabel 6.31. Korelasi antar variabel exogen 

   
Estimate 

Lead <--> Pstafdev .833 

Lead <--> Visionary .870 

Lead <--> Managerialact .908 

Pstafdev <--> Rscmanagement .889 

Managerialact <--> Visionary .851 

Visionary <--> Rscmanagement .775 

Orclimate <--> Visionary .769 

Pstafdev <--> Visionary .709 

Lead <--> Orclimate .775 

Lead <--> Rscmanagement .857 

Managerialact <--> Rscmanagement .906 

Pstafdev <--> Managerialact .795 

Orclimate <--> Managerialact .840 

Pstafdev <--> Orclimate .784 

Orclimate <--> Rscmanagement .824 
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Seberapa besar kontribusi masing-masing indikator terhadap faktor atau exogenous 

variable yang dijelaskannya, dapat ditemukan berdasarkan hasil kuadrat nilai-nilai regresi 

terstandard atau loading seperti dilaporkan dalam Tabel 6.32. 

Tabel 6.32. Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

LEAD40 
  

.751 

LEAD39 
  

.701 

LEAD22 
  

.568 

LEAD23 
  

.584 

LEAD24 
  

.599 

LEAD25 
  

.563 

LEAD26 
  

.498 

LEAD27 
  

.571 

LEAD1 
  

.535 

LEAD2 
  

.576 

LEAD3 
  

.419 

LEAD4 
  

.503 

LEAD5 
  

.442 

LEAD15 
  

.455 

LEAD16 
  

.539 

LEAD17 
  

.582 

LEAD18 
  

.262 

LEAD19 
  

.682 

LEAD20 
  

.631 

LEAD21 
  

.581 

LEAD34 
  

.515 

LEAD35 
  

.395 

LEAD36 
  

.531 

LEAD37 
  

.406 

LEAD38 
  

.625 

LEAD28 
  

.535 

LEAD29 
  

.434 

LEAD30 
  

.669 

LEAD31 
  

.520 

LEAD32 
  

.572 

LEAD33 
  

.509 

LEAD6 
  

.683 

LEAD7 
  

.677 

LEAD8 
  

.624 
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Estimate 

LEAD9 
  

.315 

LEAD10 
  

.356 

LEAD11 
  

.409 

LEAD12 
  

.643 

LEAD13 
  

.442 

LEAD14 
  

.319 

  

Kesimpulan dari hasil estimasi loading yang signifikan tersebut menggambarkan bahwa 

item-item sakala pengukuran kepemimpinan ini telah berfungsi dengan baik dalam menjelaskan 

faktor-faktor exogenous yang mewakili mereka. Seberapa tinggi kualitas model ini dalam 

kemampuannya untuk memprediksi gejala yang diukur, masih perlu diuji dengan memeriksa 

indikator fit indices yang dihasilkan oleh model sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.33. 

Tabel 6.33. Ringkasan nilai-nilai fit skala pengukuran kepemimpinan model faktor berkorelasi 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 95 1266.007 725 .000 1.746 

Saturated model 820 .000 0 
  

Independence model 40 6048.613 780 .000 7.755 
 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .022 .773 .743 .683 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .205 .108 .063 .103 
 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .791 .775 .898 .890 .897 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .929 .735 .834 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 
 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 541.007 446.017 643.843 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 5268.613 5024.444 5519.349 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 6.236 2.665 2.197 3.172 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 29.796 25.954 24.751 27.189 
 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .061 .055 .066 .001 

Independence model .182 .178 .187 .000 
 

 

 

I. Hasil CFA Analysis Model Skala Pengukuran Situasi Organisasi 
 

Validasi sakala pengukuran situasi organisasi berhubungan dengan proses analisis hasil 

uji validasi terhadap komponen-komponen: (1) tugas dan struktur organisasi, (2) posisi sebagai 

pemimpin, dan (3) hubungan kemanusiaan. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, tim peneliti 

telah mengembangkan tiga skala pengukuran yang diberi label skala tugas dan struktur 

organisasi sekolah, skala pengukuran tentang posisi sebagai pemimimpin, dan skala hubungan 

kemanusiaan. Indikator-indikator untuk setiap skala dikembangkan yang masing-masing skala 

memiliki 5 item pertanyaan (indikator), seluruhnya berjumlah 15 item. Untuk memvalidasi 

apakah ketiga sakala telah didukung oleh keadaan data, maka teknik yang diterapkan sama 

seperti tahapan analisis skala-skala sebelumnya, yaitu menerapkan teknik Confirmatory Factor 

Analysis (CFA). Model hirarkhis juga dipilih sebagai alternatif validasi model dengan SEM. 

Oleh sebab itu, penjelasan lengkap bagaimana teknis validasi tersebut tidak diulang lagi dalam 

bagian ini.  

 Sesuai model hirarkhi yang dipilih itu, maka kesemua variabel laten diperlakukan 

sebagai faktor-faktor urutan pertama yakni berada dalam jenjang atau lapisan pertama (first 

layer) meliputi komponen Orgtask, Leader, dan Relation. Sementara pada level kedua  

(second layer) factor utama: Contingency. Bangunan struktur model demikian yang telah 

berhasil tim peneliti kembangkan diilustrasikan pada Gambar 6.4. 
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Gambar 6.4.  Model skala pengkuran aspek situasional organisai sekolah 
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Sebelum melaporkan hasil uji validasi skala di atas, maka unsur-unsur yang 

diilustrasikan dalam gambar tersebut perlu dijelaskan termasuk item-item indikator yang  telah 

dikembangkan. Dekskripsi variabel dan indikator-indikator pertanyaan dideskripsikan dalam 

Tabel 6.24. 

 

 

Tabel 6.24. Deskripsi variabel dan daftar item model hierarkhi skala pengukuran situasi 

organisasi (contingency) 

 

Variabel laten 

(Lapis pertama) 

Kode 

item 

Daftar item pertanyaan 

Orgtask SITUAT41 Tujuan dan target pekerjaan yang ditugaskan kepada guru/anggota 

(Tugas/struktur) SITUAT42 Prosedur pengelolaan pekerjaan 

 SITUAT43 Deskripsi metode pelaksanaan tugas 

 SITUAT44 Pembagian tugas kepada tim guru 

 SITUAT45 Ketentuan waktu penyelesaian tugas  

   

Leader LEADER46 Keahlian sebagai pemimpin organisasi sekolah 

(Pemimpin) LEADER47 Pendidikan yang telah diraih oleh kepala sekolah 

 LEADER48 Status formal sebagai kepala sekolah 

 LEADER49 Kemampuan dalam memimpin sekolah 

 LEADER50 Kewibawaan kepala sekolah di hadapan para guru 

   

Relation HUMREL51 Hubungan informal kepala sekolah dengan para guru dan staf 

(Hubungan) HUMREL52 Komunikasi kepala sekolah dengan guru 

 HUMREL53 Kepercayaan kepala sekolah terhadap para anggota  

 HUMREL54 Kedekatan kepala sekolah dengan tim guru 

 HUMREL55 Keharmonisan dengan para anggota 

 

Hasil komputasi secara simultan faktor-faktor yang ada pada layer pertama telah 

disajikan pada Gambar 6.4 dan Tabel 6.25. Nilai-nilai estimasi yang dihasilkan signifikan, 

sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel 6.25. 
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Tabel 6.25.  Daftar nilai regresi tidak terstandard model pengukuran situasi organisasi 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Orgtask <--- Contingency .451 
    

Relation <--- Contingency .722 
    

Leader1 <--- Contingency .708 
    

SITUAT41 <--- Orgtask 1.000 
    

SITUAT42 <--- Orgtask 1.113 .099 11.297 *** 
 

SITUAT43 <--- Orgtask 1.054 .096 10.931 *** 
 

SITUAT44 <--- Orgtask .940 .096 9.785 *** 
 

SITUAT45 <--- Orgtask .917 .101 9.081 *** 
 

LEADER46 <--- Leader1 1.000 
    

LEADER47 <--- Leader1 .744 .064 11.572 *** 
 

LEADER48 <--- Leader1 .840 .064 13.088 *** 
 

LEADER49 <--- Leader1 1.199 .075 15.929 *** 
 

LEADER50 <--- Leader1 1.142 .075 15.149 *** 
 

HUMREL51 <--- Relation 1.000 
    

HUMREL52 <--- Relation 1.019 .060 17.115 *** 
 

HUMREL53 <--- Relation .999 .064 15.516 *** 
 

HUMREL54 <--- Relation 1.108 .060 18.415 *** 
 

HUMREL55 <--- Relation 1.006 .066 15.246 *** 
 

 

Adapun secara terstandar, hasil komputasi di atas dilaporkan dalam Tabel 6.26. 

 

Tabel 6.26.  Daftar nilai regresi terstandard model pengukuran situasi organisasi 

   
Estimate 

Orgtask <--- Contingency .740 

Relation <--- Contingency .898 

Leader1 <--- Contingency .921 

SITUAT41 <--- Orgtask .748 

SITUAT42 <--- Orgtask .815 

SITUAT43 <--- Orgtask .788 

SITUAT44 <--- Orgtask .708 

SITUAT45 <--- Orgtask .659 

LEADER46 <--- Leader1 .820 

LEADER47 <--- Leader1 .724 

LEADER48 <--- Leader1 .791 

LEADER49 <--- Leader1 .903 

LEADER50 <--- Leader1 .873 
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Estimate 

HUMREL51 <--- Relation .851 

HUMREL52 <--- Relation .890 

HUMREL53 <--- Relation .843 

HUMREL54 <--- Relation .925 

HUMREL55 <--- Relation .835 

 

Dari kedua gambar dan tabel tersebut dapat dilaporkan bahwa ketiga faktor yang berada 

pada lapisan pertama secara signifikan berhubungan dengan faktor utama “Contingency” 

(situasi organisasi) pada lapisan kedua dengan masing-masing loading (1) tugas dan struktur,  λ 

= 0.74; pemimpin, λ = > 0.92; dan hubungan, λ = > 0.90. Capaian tersebut membuktikan bahwa 

bahwa variabel atau faktor “Contingency” secara statistik merupakan penyebab ketiga dimensi 

atau faktor dalam model pengukuran. Loading per item yang diperoleh juga dapat dilihat. Dari 

15 item yang telah diuji, hasilnya menunjukkan sebagian besar item meraih loading memadai 

dan positif. Perolehan demikian mendemonstrasikan secara umum item-item ini dapat berfungsi 

sebagai reflektor yang baik bagi ketiga faktor di dalam model hirarkhi yang dikembangkan 

(hierarchical factor model). Untuk melihat bagaimana tingkat performa fit yang dicapai, maka 

hasil analisis standard prosedur CFA juga disajikan secara lengkap dalam tabel-tabel berikut. 

Nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi (r
2
) yang diperoleh oleh masing-masing variabel rata-rata 

cukup tinggi, yang menunjukkan proporsi varian yang disumbangkan cukup besar dalam 

menjelaskan faktor yang mewakili mereka. 

Walaupun demikian, untuk indikator-indikator fit lainnya tidak dapat dimunculkan 

secara lengkap. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah unknown parameter yang 

diestimasi lebih kecil daripada jumlah komponen informasi yang dihasilkan, di samping itu 

kemunmgkinan terbatasnya jumlah anggota sampel penelitian. Tetapi, nilai-nilai statistik 

lainnya terutama loading dan nilai-nilai hasil kuadrat loading (varian) sudah cukup memadai 

untuk digunakan sebagai informasi memadai bagi pengembangan model pengukuran penekitian 

ini. Di sampingt itu nilai fit indicator terutama GFI (Goodness-of-Fit-Index) memperoleh nilai 

0.90, mendekati angka “1”. Ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan ini relatif sudah 

memadai sebagai model yang didukung data. Di bandingkan kedua model sebelumnya, 

kelemahannya hanya terletak pada ketidak mampuan model ini kemungkinan dalam 

memperediksi estimasi respon-respon dari sampel pada konteks yang berbeda dan lebih luas.  
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J. Hasil Uji Validasi Model Skala Pengukuran Orientasi Kepemimpinan 

 

Konstruksi sakala pengukuran orientasi kepemimpinan memuat dua komponen uatama 

tentang orientasi atay tipe kepemimpinan, yaitu: (1) kepemimpinan yang berorientasi pada 

tugas, dan (2) kepemimpinan yang berorientasi pada manusia atau SDM. Berdasarkan kedua 

komponen ini, tim peneliti telah mengembangkan dua skala pengukuran yang diberi label skala 

kepemimpinan berorientasi apda tugas, dan kepemimpinan berorientasi pada manusia. 

Indikator-indikator untuk setiap dimensi pengukuran terdiri dari 10 item pertanyaan (indikator), 

atau seluruhnya berjumlah 20 item. Untuk memvalidasi apakah kedua dimensi pengukuran ini 

secara riil didukung oleh data, maka teknik yang diterapkan sama seperti tahapan analisis skala-

skala sebelumnya, yaitu menerapkan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA). Seperti 

terhadap sakala-skala lainnya, model hirarkhis juga dipilih sebagai alternatif validasi dengan 

menerapkan prosedur SEM. Karena tahap-tahap analisisnya hamper sama seperti sebelumnya, 

maka penjelasan lengkap bagaimana teknis validasi tersebut tidak disajikan kembali dalam 

bagian ini. Seperti terlihat pada Gambar 6.5, kesemua variabel exogenous atau laten 

diperlakukan sebagai faktor-faktor urutan pertama yakni berada pada lapisan pertama (first 

layer) meliputi “Taskorient” dan “Humanorient”. 



97 
 

97 
 

 

Gambar 6.5. Model pengukuran orientasi kepemimpinan sekolah 

 

Sebelum memaparkan secara detail hasil uji validasi skala orientasi kepemimpinan, 

faktor-faktor atau komponen-komponen dan indikator yang diilustrasikan dalam gambar 

tersebut perlu dijelaskan, dilengkapi dengan item-item pertanyaan yang telah dikembangkan. 

Jabaran variabel dan indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel 6.27. 
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Tabel 6.27. Penjelasan variabel dan daftar item model hierarkhi skala pengukuran orientasi 

kepemimpinan 

 

Variabel laten 

(Lapis pertama) 

Kode 

item 

Daftar item pertanyaan 

Taskorient TASK56 Tujuan-tujuan organisasi sekolah dirumuskan dengan jelas 

(Orientasi pada  TASK57 Tujuan-tujuan yang akan dicapai bersifat menantang 

tugas) TASK58 Kepala sekolah lebih menekankan kinerja tinggi 

 TASK59 Percaya kepada kemampuan bawahan mencapai tujuan-tujuan 

 TASK60 Lebih mentingkan target pencapaian sasaran 

 TASK61 Fokus pada pemenuhan batas waktu penyelesaian 

 TASK62 Mendorong bawahan menyelesaikan pekerjaan sesuai target mutu 

 
TASK63 

Memastikan anggota untuk bekerja fokus pada tujuan yang akan 

dicapai 

 
TASK64 

Memonitor kemajuan pekerjaan anggota berdasarkan target yang 

ditetapkan 

 
TASK65 

Memastikan anggota menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang 

ditentukan  

   

Humanorient HUMAN66 Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan anggota  

(Orientasi pada HUMAN67 Menjaga hubungan baik dengan para anggota  

manusia) 
HUMAN68 

Memperhatikan kebutuhan individual anggota dalam pelaksanaan 

tugas 

 
HUMAN69 

Memotivasi anggota dengan pemberian insentif terhadap hasil 

pekerjaan 

 HUMAN70 Fokus perhatian pada kecukupan upah atau gajih para anggota 

 
HUMAN71 

Secepat mungkin memberikan upah setelah pekerjaan para 

anggota selesai 

 HUMAN72 Lebih mementingkan kepuasan individual anggota dalam bekerja 

 
HUMAN73 

Memenuhi permintaan anggota merubah jadwal penyelesaian 

kerja  

 HUMAN74 Memenuhi permintaan anggota untuk melengkapi peralatan kerja 

 
HUMAN75 

Mempertimbangkan masukan-masukan perbaikan sistem kerja 

organisasi 
 

Tabel 6.28. Daftar kofisien regresi tidak terstandard 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Taskorient <--- LeadOrient 1.000 
    

Humanorient <--- LeadOrient .978 
    

TASK56 <--- Taskorient 1.000 
    

TASK57 <--- Taskorient 1.070 .116 9.253 *** 
 

TASK58 <--- Taskorient .964 .105 9.147 *** 
 

TASK59 <--- Taskorient .891 .105 8.456 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

TASK60 <--- Taskorient .943 .102 9.280 *** 
 

TASK61 <--- Taskorient .960 .103 9.302 *** 
 

TASK62 <--- Taskorient 1.323 .113 11.663 *** 
 

TASK63 <--- Taskorient 1.209 .106 11.411 *** 
 

TASK64 <--- Taskorient 1.215 .113 10.728 *** 
 

TASK65 <--- Taskorient 1.108 .107 10.384 *** 
 

HUMAN66 <--- Humanorient 1.000 
    

HUMAN67 <--- Humanorient .850 .091 9.354 *** 
 

HUMAN68 <--- Humanorient 1.071 .106 10.143 *** 
 

HUMAN69 <--- Humanorient 1.010 .121 8.361 *** 
 

HUMAN70 <--- Humanorient 1.020 .107 9.495 *** 
 

HUMAN71 <--- Humanorient 1.007 .114 8.872 *** 
 

HUMAN72 <--- Humanorient .721 .128 5.631 *** 
 

HUMAN73 <--- Humanorient .555 .110 5.051 *** 
 

HUMAN74 <--- Humanorient .883 .088 10.022 *** 
 

HUMAN75 <--- Humanorient 1.001 .094 10.657 *** 
 

 

Nilai-nilai statistik yang diperoleh dari hasil analisis secara simultan menggunakan 

teknik CFA terhadap faktor-faktor yang ada pada layer pertama telah disajikan pada Gambar 6.5 

dan Tabel 6.28. Kesemua nilai estimasi yang dihasilkan adalah signifikan. Kedua faktor yang 

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

(Orientasi Kepemimpinan) pada lapisan kedua dengan masing-masing loading “Taskorient”,  λ 

= 0.97 dan “Humanorient”, λ = > 0.75. Prestasi demikian menunjukkan bahwa bahwa variabel 

utama “orientasi kepemimpinan” secara statistik merupakan penyebab kedua variabel laten 

lainnya (orientasi pada tugas - orientasi pada manusia) dalam model pengukuran. Semua item 

juga mendapatkan loading yang memadai. Sebagaimana dilaporkan dalam Tabel 29, dari 20 

item yang divalidasi, sebagian besar item meraih loading tinggi dan positif (dalam range λ = 

0.60 - 0.97). Kecuali item “human73” yang memperoleh loading λ = > 0.37, tetapi positif. 

Perolehan demikian mendemonstrasikan secara umum item-item ini dapat berfungsi sebagai 

reflektor yang baik bagi ketiga faktor di dalam model hirarkhi yang dikembangkan 

(hierarchical factor model). Untuk melihat bagaimana tingkat performa fit yang dicapai, maka 

hasil analisis standard prosedur CFA juga disajikan secara lengkap dalam tabel-tabel berikut. 

Nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi (r
2
) yang diperoleh oleh masing-masing variabel rata-rata 
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cukup tinggi, yang menunjukkan proporsi varian yang disumbangkan cukup besar dalam 

menjelaskan faktor yang mewakili mereka. 

 

Tabel 6.29. Daftar kofisien regresi terstandard model pengukuran 

   
Estimate 

Taskorient <--- LeadOrient .970 

Humanorient <--- LeadOrient .749 

TASK56 <--- Taskorient .707 

TASK57 <--- Taskorient .676 

TASK58 <--- Taskorient .668 

TASK59 <--- Taskorient .617 

TASK60 <--- Taskorient .678 

TASK61 <--- Taskorient .680 

TASK62 <--- Taskorient .856 

TASK63 <--- Taskorient .837 

TASK64 <--- Taskorient .786 

TASK65 <--- Taskorient .760 

HUMAN66 <--- Humanorient .741 

HUMAN67 <--- Humanorient .672 

HUMAN68 <--- Humanorient .726 

HUMAN69 <--- Humanorient .604 

HUMAN70 <--- Humanorient .682 

HUMAN71 <--- Humanorient .639 

HUMAN72 <--- Humanorient .412 

HUMAN73 <--- Humanorient .370 

HUMAN74 <--- Humanorient .718 

HUMAN75 <--- Humanorient .761 

 

Sama halnya dengan hasil dari analisis skala “situasi organisasi” sebelumnya, model 

terakhir ini tidak dapat secara lengkap memunculkan indikator-indikator model fit. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh jumlah unknown parameter yang diestimasi lebih kecil daripada 

jumlah komponen informasi yang dihasilkan, di samping itu kemungkinan terbatasnya jumlah 

anggota sampel penelitian. Tetapi, nilai-nilai statistik lainnya terutama loading dan nilai-nilai 

hasil kuadrat loading (varian) sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai informasi 

memadai bagi pengembangan model pengukuran penelitian ini. Karena indikator-indikator fit 

tidak bisa dibaca secarav lengkap, maka model demikian tidak bisa diidentifikasi. Capaian 



101 
 

101 
 

demikian memunculkan kelemahan yang perlu diantisipasi yakni model yang dihasikan ini 

kemungkinan kurang mampu memperediksi estimasi respon-respon dari sampel pada konteks 

yang lebih luas dan berbeda.  
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BAB VII 

HASIL ANALISIS JALUR BUDAYA ORANISASI, SITUASI, 

ORIENTASI KEPEMIMPINAN, DAN PENGARUHNYA TERHADAP  

KINERJA KEPEMIMPINAN SEKOLAH 
 

Analisis jalur (path analysis) di dalam penelitian ini digunakan untuk menguji  

hubungan kausalitas antar variabel. Kekuatan hubungan atau pengaruh variabel X (independent 

variable) terhadap variabel Y (dependent variable) juga diiukur. Tujuan utama analisis jalur di 

dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan apakah terdapat pengaruh budaya organisasi, 

situasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpiman sekolah? Secara Spesifik untuk 

menguji beberapa hipotesis nihil sebagai berikut: 

Ho1: Tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi 

kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah. 

Ho2: Tidak ada pengaruh signifikan faktor organisasional terhadap persepsi responden 

mengenai budaya organisasi sekolah. 

Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi responden mengenai 

budaya organisasi sekolah. 

Ho4:  Tidak ada pengaruh langsung faktor individual terhadap persepsi responden mengenai 

kinerja kepemimpinan sekolah. 

Ho5:  Tidak ada pengaruh langsung faktor-faktor individual responden terhadap persepsi 

tentang orientasi kepemimpinan sekolah. 

Ho6: Tidak ada perbedaan persepsi antara responden wanita dan pria tentang kinerja 

kepemimpinan sekolah. 

 

Penyelesaian komputasi untuk menguji keenam hipotesis di atas menggunakan teknik 

analisis jalur dengan bantuan program aplikasi AMOS. Bagian-bagian uraian berikut 

menyajikan hasil analisis jalur yang difokuskan pada komponen budaya organisasi, situasi 

organisasi, orientasi kepemimpinan, dan pegaruh ketiga variabel bebas ini terhadap variabel 

terikat: kinerja kepemimpinan sekolah. Secara sistematis diawali dengan presentasi hasil 

pengecekan multikoleariti untuk memastikan apakah hubungan antar variabel yang diteliti layak 

dianalisis dengan teknik analisis jalur (path analysis). 
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A. Tes Multicollinearity Variabel-Variabel Bebas 

 

Analisis jalur ini melibatkan serangkaian tindakan interpretasi variate regression di 

antara variabel independen. Untuk itu sebelumnya perlu mengecek multikolineariti hubungan 

antar variabel laten. Multicollenearity didefinisikan sebagai keadaan di mana sebuah variabel 

dijelaskan oleh variabel lain di dalam analisis. Multicollenearity ini muncul manakala dua atau 

lebih variabel berkorelasi tinggi yang mengakibatkan membesarnya varian estimasi regresi. 

Apabila multikoleniariti muncul di antara variabel-variabel ini, maka nilai t-values menjadi 

tidak reliabel. Di samping itu menyebabkan problem di dalam interpretasi hasil-hasil analisis.

  

Untuk mendeteksi keadaan multikoleariti tersebut, maka nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dihitung dengan bantuan SPSS. Nilai-nilai VIF yang melampaui nilai “10” ( > 10) 

menunjukkan bahwa variabel itu memiliki masalah multikoleneariti, yakni berakibat pada 

berkurangnya kemampuan model dalam memprediksi kekuatan hubungan atau pengaruh antar 

variabel yang diteliti. Hasil uji VIF penelitian ini dilaporkan dalam Tabel 7.1. 

 

Tabel 7.1. Nilai-nilai statistik kolineariti variabel bebas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1.000E-013 .034 
 

.000 1.000 
  

Humrelation .158 .061 .158 2.596 .010 .306 3.264 

Tasstrct .000 .051 .000 .003 .998 .434 2.303 

Innovative .061 .050 .061 1.211 .227 .451 2.218 

Clancult .240 .059 .240 4.066 .000 .325 3.081 

Supportive .052 .065 .052 .804 .422 .265 3.772 

Bureaucratic .074 .054 .074 1.381 .169 .394 2.538 

Marketcult -.042 .039 -.042 -1.089 .277 .750 1.332 

Leaderpos .152 .056 .152 2.736 .007 .364 2.749 

Peopleorient .128 .056 .128 2.303 .022 .366 2.735 

Tasklead .285 .054 .285 5.291 .000 .390 2.563 

a. Dependent Variable: LeadPerformance 

Berdasarkan nilai-nilai kofisien statistik VIF dalam tabel menunjukkan bahwa semua 

variabel bebas yang dites tidak memiliki nilai VIF > 10. Bisa dinterpretasikan bahwa semua 
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variabel bebas tersebut tidak memiliki isu kolineariti dalam hubungannya dengan variabel 

terikat yang diteliti. Sehingga semua variabel bebas ini dapat dipertahankan dan digunakan 

untuk analisis selanjutnya. 

B. Pengaruh Secara Simultan Budaya Organisasi, Situasi, dan Orientasi 

Kepemimpinan Terhadap  Kinerja Kepemimpinan Sekolah 

 

Pengujian pengaruh variabel-variabel independent atau exogenous variables terhadap 

variabel-variabel dependent atau endogenous variables dalam penelitian ini didasarkan pada 

model teoritik hubungan antar variabel laten yang telah ditetapkan sebelumnya (Gambar 5.1 dan 

gambar 5.2). Pengaruh budaya organisasi sebagai exogenous variable terhadap kepemimpinan 

diduga ditentukan oleh faktor-faktor organisasional dan individual. Unsur-unsur organisational 

mencakup status lembaga (negeri/swasta, tahun berdiri/sejarah sekolah, jumlah siswa, dan 

jumlah staf sekolah).  Unsur-unsur faktor individual adalah gender, usia, status ketenagaan, 

tingkat atau pangkat dalam jabatan, status perkawinan, pengalaman kerja, dan pendidikan.  

Selain itu terdapat tiga faktor situasional atau kontingensi yang diduga mempengaruhi tipe dan 

perilaku kepemimpinan yang diterapkan di sekolah. Ini meliputi struktur dan tugas, kondisi 

posisi pemimpin, dan hubungan kemanusiaan di dalam organisasi. Kesemua ini diduga 

menentukan atau mempengaruhi perilaku hubungan kedua variabel laten yang diteliti. 

Di dalam model teoritik penelitian yang diusulkan (hypothesized theoretical framework) 

diprediksi bahwa semua variabel memiliki hubungan yang signifikan, hasil analisis jalur yang 

telah dilaksanakan membuktikan tidak semua variabel laten yang diteliti membuahkan kofisien 

regresi ( β)  signifikan. Setelah mempertimbangkan variabel mana yang berpengaruh atau 

berhubungan secara signifikan maupun sebaliknya, analisis lebih lanjut dilakukan dengan 

mengesampingkan variabel-variabel yang dinilai tidak signifikan. Terutama terhadap unsur-

unsur faktor organisasional dan individual. Dengan mengesampingkan variabel-variabel yang 

memiliki pengaruh atau kaitannya yang tidak signifikan, maka model path final yang dihasilkan 

dipresentasikan pada Gambar 7.1. 
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Gambar 7.1 Model path final pengaruh budaya oranisasi, situasi, dan orientasi kepemimpinan 

terhadap kinerja kepemimpinan sekolah 

 

Untuk memudahkan proses analisis, variabel-variabel yang digunakan dalam path model 

perlu dijelaskan sebagaimana dalam Tabel 7.2.  
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Tabel 7.2. Deskripsi variabel dalam model 

 

Variabel-variabel 

laten 

Deskripsi Variabel manifest Deskripsi 

OrgCulture Budaya organisasi Bureaucratic Birokratik 

  Suportive Suportif 

  Marketcult Pasar 

  Clancult Klan 

  Adhocracy Adhokrasi 

  Innovative Inovatif 

TaskOrient Orientasi pada tugas Takslead Kepemimpinan berorientasi 

pada tugas 

PeopleOriented Orientasi pada manusia Peopleorient Kepemimpinan berorientasi 

pada manusia 

    

Situation Situasi Tasstct Tugas dan struktur 

  Leaderpos Posisi pemimpinan 

  Humrelation Hubungan kemanusiaan 

    

LeadPerf Kinerja kepemimpinan Vismsn Visi misi  

  Lead Memimpin 

  Manage Mengelola 

  Rscmng Pengelolaan sumber daya 

  Prostafdev Pengembangan profesional 

  Orgclmt Iklim organisasi 

 

 

Hasil komputasi final path model yang ditampailkan pada Gambar 7.1 menunjukkan 

pengaruh yang signifikan variabel laten budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung.  Secara langsung pengaruh variabel budaya terhadap 

kinerja kepemimpinan meraih kofisien β = 0.33  dan secara tidak langsung (indirect effect) 

dengan kofisien β = 0.48.   Disusul oleh  kedua jenis orientasi kepemimpinan (orientasi pada 

tugas dan orientasi pada manusia) hanya memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja 

kepemimpinan, masing-masing dengan kofisien  β= 0.14 dan 0.54. Adapun variabel atau faktor 

situasi organisasi hanya memberikan pengaruh tidak langsung (β= 0.64), yakni melalui variabel 

kepemimpinan yang berorientasi pada manusia sebagai mediator. Berarti dengan jalur tidak 

langsung ini, apabila efek faktor situasi tersebut naik sebesar 1 standard deviasi (SD), kinerja 

kepemimpinan diprediksi akan naik poula sebesar 0.64 standard deviasi. Perolehan kofisien ini 
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adalah sebagai tambahan selain kemungkinan adanya pengaruh langsung faktor situasi terhadap 

kepemimpinan. 

Nilai-nilai statistik dan kofisien regresi tidak terstandar dan terstandar secara lengkap 

dan representatip disajikan pada Tabel 7.3 dan Tabel 7.4.  

 

Tabel 7.3. Daftar kofisien regresi tidak terstandar 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Situations <--- OrgCult .702 .081 8.707 *** 

PeopleOrients <--- Situations 1.067 .096 11.075 *** 

TaskOrients <--- Situations 1.311 par_18 
  

LeadPerform <--- PeopleOrients .545 par_14 
  

LeadPerform <--- OrgCult .335 .069 4.864 *** 

LeadPerform <--- TaskOrients .088 par_19 
  

Vision <--- LeadPerform 1.000 
   

Leading <--- LeadPerform 1.119 .074 15.121 *** 

Managerial <--- LeadPerform 1.132 .074 15.391 *** 

Resource <--- LeadPerform 1.098 .075 14.711 *** 

Profdev <--- LeadPerform 1.036 .076 13.553 *** 

Orgclimate <--- LeadPerform 1.052 .076 13.848 *** 

Clan <--- OrgCult 1.101 .083 13.303 *** 

Leader <--- Situations 1.116 .095 11.691 *** 

Peopleoriented <--- PeopleOrients 1.000 
   

Taskoriented <--- TaskOrients .770 par_8 
  

Adhoc <--- OrgCult 1.117 .082 13.545 *** 

Innov <--- OrgCult .994 .085 11.724 *** 

Market <--- OrgCult .582 .091 6.412 *** 

Support <--- OrgCult 1.130 .082 13.744 *** 

Burueauc <--- OrgCult 1.000 
   

Humanrel <--- Situations 1.159 .095 12.164 *** 

Task <--- Situations 1.000 
   

 

 

Nilai-nilai kofisien sebagaimana didaftarkan dalam Tabel 7.4 dan Tabel 7.5 

menunjukkan kekuatan efek langsung budaya organisasi sekolah terhadap efektivitas 

kepemimpinan sekolah. Sehingga, bisa diinterpretasikan karena terbukti ada pengaruh langsung 

budaya organisasi terhadap variabel kepemimpinan ini, maka apabila kekuatan variabel budaya 
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organisasi naik 1 standard deviation (SD), akan diikuti dengan kenaikan efektivitas 

kepemimpinan kurang lebih 0.33 SDs (Kline, 1998). 

 

Tabel 7.4. Daftar kofisien regresi terstandar 

   
Estimate 

 Situations <--- OrgCult .739 

PeopleOrients <--- Situations .990 

TaskOrients <--- Situations .730 

LeadPerform <--- PeopleOrients .543 

LeadPerform <--- OrgCult .326 

LeadPerform <--- TaskOrients .146 

Vision <--- LeadPerform .796 

Leading <--- LeadPerform .891 

Managerial <--- LeadPerform .901 

Resource <--- LeadPerform .874 

Profdev <--- LeadPerform .825 

Orgclimate <--- LeadPerform .838 

Clan <--- OrgCult .853 

Leader <--- Situations .822 

Peopleoriented <--- PeopleOrients .794 

Taskoriented <--- TaskOrients 1.019 

Adhoc <--- OrgCult .865 

Innov <--- OrgCult .770 

Market <--- OrgCult .451 

Support <--- OrgCult .875 

Burueauc <--- OrgCult .775 

Humanrel <--- Situations .854 

Task <--- Situations .737 
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Tabel 7.5. Efek langssung terstandar  

 
OrgCult Situations TaskOrients PeopleOrients LeadPerform 

Situations .739 .000 .000 .000 .000 

TaskOrients .000 .730 .000 .000 .000 

PeopleOrients .000 .990 .000 .000 .000 

LeadPerform .326 .000 .146 .543 .000 

Taskoriented .000 .000 1.019 .000 .000 

Peopleoriented .000 .000 .000 .794 .000 

Humanrel .000 .854 .000 .000 .000 

Leader .000 .822 .000 .000 .000 

Task .000 .737 .000 .000 .000 

Innov .770 .000 .000 .000 .000 

Adhoc .865 .000 .000 .000 .000 

Clan .853 .000 .000 .000 .000 

Market .451 .000 .000 .000 .000 

Support .875 .000 .000 .000 .000 

Burueauc .775 .000 .000 .000 .000 

Orgclimate .000 .000 .000 .000 .838 

Profdev .000 .000 .000 .000 .825 

Resource .000 .000 .000 .000 .874 

Managerial .000 .000 .000 .000 .901 

Leading .000 .000 .000 .000 .891 

Vision .000 .000 .000 .000 .796 

 

Kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria ditentukan berdasarkan 

pedoman interpretasi kofisien regresi (β)  yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan 

meminjam klasifikasi penilaian yang direkomendasikan oleh Cohen (1988), maka ukuran-

ukuran kekuatan pengaruh kofisien hasil analisis jalur (effect sizes of the path coefficients) 

ditetapkan sebagai berikut: 

Klasifikasi effect size:  

Kecil   (β = 0.02),  

Sedang  (β = 0.15)  

Besar   (β = 0.35)  
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Kofisien terstandard sebesar β > 0.02, p < 0.01 dinilai relevan untuk proses interpretasi 

kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria (Cohen, 1988). 

  

Tabel 7.6. Efek tidak langsung terstandar  

 
OrgCult Situations TaskOrients PeopleOrients LeadPerform 

Situations .000 .000 .000 .000 .000 

TaskOrients .539 .000 .000 .000 .000 

PeopleOrients .731 .000 .000 .000 .000 

LeadPerform .476 .644 .000 .000 .000 

Taskoriented .549 .744 .000 .000 .000 

Peopleoriented .581 .786 .000 .000 .000 

Humanrel .631 .000 .000 .000 .000 

Leader .607 .000 .000 .000 .000 

Task .544 .000 .000 .000 .000 

Innov .000 .000 .000 .000 .000 

Adhoc .000 .000 .000 .000 .000 

Clan .000 .000 .000 .000 .000 

Market .000 .000 .000 .000 .000 

Support .000 .000 .000 .000 .000 

Burueauc .000 .000 .000 .000 .000 

Orgclimate .671 .540 .122 .455 .000 

Profdev .661 .531 .120 .448 .000 

Resource .700 .563 .127 .475 .000 

Managerial .722 .581 .131 .490 .000 

Leading .714 .574 .130 .484 .000 

Vision .638 .513 .116 .433 .000 

 

Nilai-nilai statistik dan kofisien regresi yang diraih oleh variabel-variabel exogenous 

terhadap variabel endogen kinerja kepemimpinan baik secara langsung maupun tidak langsung 

adalah signifikan ( p < 0.01). Kofisien efek tidak langsung (Tabel 7.6.) dan efek total (Tabel 

Tabel 7.7) memperkuat bukti hasil analisis ini 
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Tabel 7.7. Efek total terstandar 

 
OrgCult Situations TaskOrients PeopleOrients LeadPerform 

Situations .739 .000 .000 .000 .000 

TaskOrients .539 .730 .000 .000 .000 

PeopleOrients .731 .990 .000 .000 .000 

LeadPerform .801 .644 .146 .543 .000 

Taskoriented .549 .744 1.019 .000 .000 

Peopleoriented .581 .786 .000 .794 .000 

Humanrel .631 .854 .000 .000 .000 

Leader .607 .822 .000 .000 .000 

Task .544 .737 .000 .000 .000 

Innov .770 .000 .000 .000 .000 

Adhoc .865 .000 .000 .000 .000 

Clan .853 .000 .000 .000 .000 

Market .451 .000 .000 .000 .000 

Support .875 .000 .000 .000 .000 

Burueauc .775 .000 .000 .000 .000 

Orgclimate .671 .540 .122 .455 .838 

Profdev .661 .531 .120 .448 .825 

Resource .700 .563 .127 .475 .874 

Managerial .722 .581 .131 .490 .901 

Leading .714 .574 .130 .484 .891 

Vision .638 .513 .116 .433 .796 

 

 

Hasil demikian dapat dimaknai bahwa baik budaya organisasi, orientasi, dan situasi 

kepemimpinan secara simulan dan signifikan berpengaruh terhadap tingkat kinerja 

kepemimpunan sekolah. Dengan demikian hipotesis nihil, Ho1 (tidak ada pengaruh secara 

simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja 

kepemimpinan sekolah) berhasil ditolak dan hipotesis alternatif diterima dalam arti ada 

pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi kepemimpinan 

terhadap kinerja kepemimpinan sekolah. 

Tabel 7.8 menunjukkan pengaruh budaya organisasi, faktor situasi, dan orientasi 

kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah menghasilkan nilai total varian sebesar 

r
2
 = 0.85. Dengan varian sebesar r

2
 0.85 berarti ketiga variabel tersebut sebagai prediktor 

mampu menjelaskan 85 % variannya. Dengan kata lain, terdapat kurang lebih 15 % kesalahan 
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varian kepemimpinan itu sendiri. Atau masih ada faktor lain (di luar ketiga faktor yang 

disebutkan di atas) diprediksi sekitar 15 % yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

kepemimpinan ini. Tanpa harus menjelaskan satu persatu, variabel-variabel lainnya 

sebagaimana disajikan pada Tabel 7.8, bahwa rata-rata telah memperoleh nilai varian yang 

cukup tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa variabel-variabel prediktor berkontribusi secara 

sgnifikan dalam menjelaskan varian masing-masing. 

 

Tabel 7.8. Nilai total varian (Squared Multiple Correlations) 

   
Estimate 

Situations 
  

.546 

TaskOrients 
  

.533 

PeopleOrients 
  

.979 

LeadPerform 
  

.847 

Taskoriented 
  

1.038 

Peopleoriented 
  

.631 

Humanrel 
  

.730 

Leader 
  

.676 

Task 
  

.543 

Innov 
  

.593 

Adhoc 
  

.749 

Clan 
  

.727 

Market 
  

.203 

Support 
  

.766 

Burueauc 
  

.600 

Orgclimate 
  

.702 

Profdev 
  

.680 

Resource 
  

.764 

Managerial 
  

.812 

Leading 
  

.793 

Vision 
  

.634 
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C. Pengaruh Faktor-Faktor  Organisasional dan Individual  

 

Model analisis jalur sebelumnya diterapkan tanpa melakukan entry terhadap data faktor-

faktor exogenous dari komponen organisasional dan individual. Sebagaimana dijelaskan dalam 

uraian metodologi penelitian, penelitian ini mempertimbangkan kedua faktor ini dalam 

menganalisis hubungan antar variabel laten yang diteliti. Unsur-unsur yang diduga menentukan 

perilaku hubungan antar variabael laten tersebut meliputi aspek organisasional (usia lembaga, 

status lembaga, jumlah guru/staf, dan jumlah siswa) dan individual (gender, usia, 

golongan/pangkat, status pernikahan, pendidikan, status ketenagaan, pengalaman/masa kerja). 

Meskipun kesemua respon dalam kaitannya dengan unsur-unsur itu telah diinput ke 

dalam proses komputasi analisis jalur, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua faktor ini 

memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk membatasi ruang lingkup deskripsi data, berikut 

hanya model path dengan hasil-hasil kofisien regresi yang signifikan yang dilaporkan seperti 

diilustrasikan pada Gambar 7.2. Hubungan antar variabel lainnya juga tidak dijelaskan kembali 

di sini karena sudah dilakukan dalam paparan hasil analisis jalur model sebelumnya.  

Hasil analsis jalur terhadap model path pada gambar 7.2 menunjukkan bahwa dari segi 

faktor organisasional, hanya faktor jumlah siswa dan jumlah guru yang memiliki pengaruh 

signifikan. Adapun pada faktor individual, hampir semua faktor yang diobservasi memiliki 

pengaruh signifikan, yakni: gender, usia, status pernikahan, pendidikan, pangkat/golongan, 

status ketenagaan, dan pengalaman kerja menunjukkan pengaruh signifikan terhadap hubungan 

antar variabel laten yang diteliti. Temuan ini didiukung oleh bukti nilai-nilai estimasi yang 

signifikan sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel 7.9 dan kofisien regresi terstandar pada 

Tabel 7.10. 
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Gambar. 7.2. Pengaruh faktor organisasional dan individual terhadap perilaku hubungan antar 

variabel laten dalam model 
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Tabel 7.9. Tabel 7.3. Kofisien regresi tidak terstandar faktor organisasional dan individual 

   
Estimate S.E. C.R. P 

OrgCult <--- StudentN -.003 .000 -9.109 *** 

OrgCult <--- TeacherN .056 .008 6.935 *** 

OrgCult <--- SchoolAge .004 .002 2.015 .044 

Situations <--- OrgCult .704 .063 11.097 *** 

PeopleOrients <--- Situations 1.070 .080 13.411 *** 

PeopleOrients <--- Psnlstat -.132 .039 -3.390 *** 

PeopleOrients <--- Level .142 .031 4.537 *** 

PeopleOrients <--- Experience -.044 .020 -2.262 .024 

LeadPerform <--- PeopleOrients .676 .072 9.403 *** 

LeadPerform <--- OrgCult .310 .059 5.232 *** 

TaskOrients <--- Experience -776.229 par_21 
  

TaskOrients <--- Level 1226.695 par_24 
  

TaskOrients <--- Marital 296.526 par_25 
  

TaskOrients <--- Gender 578.030 par_26 
  

TaskOrients <--- Age 426.969 par_27 
  

TaskOrients <--- Psnlstat -654.866 par_28 
  

TaskOrients <--- Education 225.877 par_29 
  

TaskOrients <--- Situations 6913.741 par_30 
  

Vision <--- LeadPerform 1.000 
   

Leading <--- LeadPerform 1.122 .061 18.364 *** 

Managerial <--- LeadPerform 1.132 .061 18.629 *** 

Resource <--- LeadPerform 1.099 .062 17.830 *** 

Profdev <--- LeadPerform 1.036 .063 16.387 *** 

Orgclimate <--- LeadPerform 1.054 .063 16.788 *** 

Clan <--- OrgCult 1.095 .063 17.434 *** 

Leader <--- Situations 1.108 .080 13.889 *** 

Taskoriented <--- TaskOrients .000 par_8 
  

Adhoc <--- OrgCult 1.115 .062 17.836 *** 

Innov <--- OrgCult .993 .064 15.395 *** 

Market <--- OrgCult .586 .069 8.456 *** 

Support <--- OrgCult 1.128 .062 18.116 *** 

Burueauc <--- OrgCult 1.000 
   

Humanrel <--- Situations 1.139 .080 14.316 *** 

Task <--- Situations 1.000 
   

Peopleoriented <--- PeopleOrients 1.000 
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Tabel 7.10. Regresi terstandar faktor organisasional dan individual 

 

   
Estimate 

OrgCult <--- StudentN -.535 

OrgCult <--- TeacherN .392 

OrgCult <--- SchoolAge .109 

Situations <--- OrgCult .816 

PeopleOrients <--- Situations .972 

PeopleOrients <--- Psnlstat -.128 

PeopleOrients <--- Level .173 

PeopleOrients <--- Experience -.084 

LeadPerform <--- PeopleOrients .670 

LeadPerform <--- OrgCult .323 

TaskOrients <--- Experience -.221 

TaskOrients <--- Level .224 

TaskOrients <--- Marital .019 

TaskOrients <--- Gender .041 

TaskOrients <--- Age .078 

TaskOrients <--- Psnlstat -.095 

TaskOrients <--- Education .017 

TaskOrients <--- Situations .940 

Vision <--- LeadPerform .845 

Leading <--- LeadPerform .922 

Managerial <--- LeadPerform .928 

Resource <--- LeadPerform .908 

Profdev <--- LeadPerform .868 

Orgclimate <--- LeadPerform .880 

Clan <--- OrgCult .901 

Leader <--- Situations .857 

Taskoriented <--- TaskOrients .821 

Adhoc <--- OrgCult .912 

Innov <--- OrgCult .841 

Market <--- OrgCult .549 

Support <--- OrgCult .919 

Burueauc <--- OrgCult .846 

Humanrel <--- Situations .876 

Task <--- Situations .788 

Peopleoriented <--- PeopleOrients .843 
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Faktor jumlah siswa ditemukan berpengaruh signifikan, dengan nilai kofisien β = -.53. 

Nilai negatif di sini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah siswa di sekolah menentukan 

persepsi responden guru terhadap buadaya organisasi yang diterapkan di sekolah. Semakin kecil 

jumlah siswa yang terdaftar di sekolah, semakin kuat persepsi para guru terhadap jenis budaya 

organidsasi sekolah yang dikembangkan oleh pimpinan sekolah. Sebaliknya, dari sisi jumlah 

guru/staf, β = 0.39 membuktikan pengaruh signifikan, yakni semakin besar jumlah guru dan staf 

di sekolah, maka semakin kuat pula persepsi anggota yang mewarnai pandangan mereka tentang 

budaya organsasi sekolah yang berkembangan di tempat kerja. Adapun, usia sekolah, dengan 

nilai kofisien regresi β  = 0.11, memperlihatkan tingginya atau lamanya usia sekolah 

berpengaruh positif terhadap jenis budaya yang telah berkembang dan kemungkinan dibina oleh 

pimpinan organisasi sekolah. Artinya, semakin tua usia sekolah, semakin kuat budaya yang 

dipersepsi telah tertanam atau diakui oleh para guru di dalam organisasi sekolah. Temuan 

terhadap ketiga unsur ini membuktikan hipotesis nihil (Ho2: tidak ada pengaruh signifikan 

faktor organisasional terhadap persepsi responden mengenai budaya organisasi sekolah) tidak 

sepenuhnya benar. Dalam arti dapat ditolak, dengan penjelasan bahwa faktor-faktor 

organisasional usia sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa berpengaruh langsung terhadap 

persepsi tentang budaya organisasi yang berkembang di dalam organisasi sekolah.  

 

Berbeda dengan faktor organisasional, sebagaimana nampak pada Gambar 7.2, semua 

faktor individual tidak terbukti signifikan mempengrahui secara langsung persepsi mereka baik 

terhadap budaya organisasi, maupun kinerja klepemimpinan sekolah. Dengan demikian maka 

kedua hipotesis nihil (Ho3 dan Ho4) tidak ditolak. Dalam arti, karena dalam rumusan Ho3 

berbunyi ”tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi responden 

mengenai budaya organisasi sekolah”, maka hipotesis nihil ini benar. Terbukti berdasarkan 

kofisien regresi yang dihasilkan oleh model path yang diuji, kesemua unsur-unsur dalam faktor 

individual yang diteliti (usia, gender, status pernikahan, tingkat pendidikan, pangkat, status 

ketenagaan, pengalaman kerja) tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel laten 

budaya organisasi. Demikian juga terhadap hasil uji hipotesis nihil Ho4 (Tidak ada pengaruh 

langsung faktor individual terhadap persepsi responden mengenai kinerja kepemimpinan 

sekolah), tidak dapat ditolak. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa unsur-unsur dalam faktor 
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individual yang diukur itu juga tidak memiliki dampak langsung terhadap persepsi para 

responden tentang tingkat atau keadaan kinerja kepemimpinan sekolah. 

Nilai-nilai kofisien regresi yang diperoleh menunjukkan unsur-unsur dalam faktor 

individual ini hanya secara langsung berpengaruh pada variabel laten “TaskOriented”, atau 

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Ini meliputi gender (β = 0.04), usia (β = 0.08), 

status pernikahan ( β  = 0.02), pangkat β ( = 0.22), status ketenagaan (β  = -.10), tingkat 

pendidikan (β = 0.02), dan pengalaman kerja (β = -.22). Adapun pengaruhnya secara langsung 

terhadap variabel laten “PeopleOriented” adalah faktor status ketenagaan (β = -.13), tingkat 

pangkat (β = 0.17), dan pengalaman kerja (β = -.08). 

Jika diperhatikan dengan seksama Gambar 7.2, faktor kepangkatan tersebut (Lvl) 

berpengaruh secara tidak langsung (indirect) terhadap  kinerja kepemimpinan sekolah 

(LeadPerf) dengan nilai kofisien β = 0.12 (0.173 x 0.670), yang merupakan hasil perkalian 

antara kofisien “Lvl”  terhadap variabel “PeopleOriented” dan kofisien “PeopleOriented” 

terhadap “LeadPerf”. Artinya semakin tinggi pangkat seorang guru, maka semakin kuat pula 

persepsi mereka terhadap value (nilai) positif yang diberikan kepada variabel kinerja 

kepemimpinan sekolah. Dengan kata lain kelompok responden yang berpangkat lebih tinggi 

cenderung memberikan pernyataan persetujuan terhadap item-item indikator kepemimpinan 

yang ditujukan kepada mereka. 

Adapun faktor pengalaman kerja, ditemukan pengaruh tidak langsung terhadap 

kepemimpinan dengan nilai kofisien negatif yang diperoleh melalui variabel “PeopleOriented”, 

β = -0.056. Ini menunjukkan di semakin pendek pengalaman kerja guru (kelompok junior), 

value (nilai) kinerja kepemipinan sekolah mendapatkan persepsi positif. Atau sebaliknya bisa 

dimaknai kinerja kepemimpinan dipersepsi rendah (negatif) di lingkungan organisasi sekolah di 

mana para anggota guru mayoritas senior.  

Demikian juga status ketenagaan (PNS/Non PNS) berpengaruh negatif secara tidak 

langsung terhadap kinerja kepemimpinan, yakni dengan kofisien β  = -.0.09. Pengaruhnya 

dimediasi oleh variabel “PeopleOriented”. Angka ini menunjukkan guru yang berstatus non- 

PNS berpengaruh positif terhadap penilaian mereka tentang kinerja kepemimpinan sekolah. 

Bisa dimaknai bahwa dibandingkan para guru non-PNS junior, sejawat guru yang berstatus PNS 

menilai lebih rendah kinerja kepemimpinan organisasi sekolah mereka. Atas dasar temuan-
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temuan ini, maka hipotesis nihil (Ho5: tidak ada pengaruh langsung faktor-faktor individual 

responden terhadap persepsi tentang orientasi kepemimpinan sekolah) dapat ditolak. Artinya, 

faktor-faktor individual responden ini justru terbukti secara umum memiliki pengaruh langsung 

terhadap persepsi orientasi kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi sekolah.  

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

Kepemimpinan Sekolah 

Temuan-temuan yang dijelaskan dari kedua model path sebelumnya (Gambar 7.1 & 

Gambar 7.2.) sesungguhnya belum cukup memberikan arti yang dapat dipahami secara lebih 

detail. Untuk melengkapi kekurangan ini, tim peneliti  membreakdown  variabel-variabel laten 

menjadi sub-sub variabel yang membentuk masing masing sub scale baik untuk menguji 

kekuatan pengaruh multi faktor terhadap faktor lainnya laten lainnya. Ada empat komponen 

utama yang di-breakdown di sini yakni variabel budaya porganisasi menjadi 6 sub variabel 

(birokratik, pasar, inovatif, klan, adhokrasi, suportif) situasi organisasi 3 variabel 

(tugas/struktur, pemimpin, hubungan kemanusiaan) orientasi kepemimpinan 2 variabel 

(orientasi pada tugas, orientasi pada manusia), dan kepemimpinan menjadi 6 dimensi atau sub-

sub variabel (visi misi, memimpin, memenej, pengelolaan sumber daya, iklim organisasi). 

Kesemua variabel dan sub variabel tersebut sudah dijelaskan secara detail dalam bagian metode 

penelitian. Untuk memungkinkan proses komputasi model hubungan atau pengaruh antar 

variabel yang diteliti, faktor skor masing-masing sub variabel itu dihitung menggunakan teknik 

analisis komponen (principal component analysis) dengan bantuan program SPSS.  

Hasil uji model awal yang diusulkan (the hypothesized path model) menununjukkan 

bahwa tidak semua unsur variabel laten yang diuji menghasilkan kofisien regresi signifikan. 

Untuk itu, bagian berikut hanya melaporkan hasil-hasil regesi yang signifikan yang 

diilustrasikan pada Gambar 7.3 dan Tabel 7.11  dan Tabel 7.12. Sebelum secara terperinci 

temuan ini dilaporkan, secara umum selain jenis budaya pasar (market culture) dapat di jelaskan 

bahwa nilai-nilai kofisien regresi pengaruh multi varabel exogenous terhadap variabel –variabel 

endogenous positif dan signifikan. Temuan ini membuktikan bahwa komponen-komponen 

variabel exogenous yang telah dijelaskan memiliki pengaruh signifikan terhadap dimensi-

dimensi kepemimpinan sebagai variabel endogenous. Dengan pengecualian terdapat hanya satu 
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variabel exogenous (leader) yang signifikan pada nilai p = < 0.10. Adapun lainnya signifikan 

pada nilai p = < 0.05.  

 

 

Gambar 7.3. Model path final efek variabel-variabel observasi budaya organisasi terhadap 

kinerja kepemimpinan sekolah 

Dengan demikian memperkuat penolakan hipotesis nihil sebelumnya (Ho1) bahwa 

tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi 

kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah. Bisa ditafsirkan bahwa berdasarkan 
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rata-rata p-values yang diperoleh oleh hasil analisis pengaruh exogenous latent variables 

terhadap endogenous variable (kinerja kepemimpinan) adalah kurang dari 0.05, maka ini 

membuktikan terdapat pengaruh signifikan dan secara simultan budaya organisasi, situasi 

organisasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah. 

Tabel 7.11. Daftar kofisien regresi tidak terstandar efek variabel-variabel observasi budaya 

organisasi, situasi, dan orientasi kepemimpinan  terhadap kinerja kepemimpinan sekolah 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Peopleoriented <--- Task .175 .050 3.515 *** 

Taskoriented <--- Leader .168 .050 3.381 *** 

Taskoriented <--- Humanrel .160 .050 3.237 .001 

Taskoriented <--- Task .469 .050 9.466 *** 

Peopleoriented <--- Humanrel .515 .050 10.343 *** 

Peopleoriented <--- Leader .085 .050 1.712 .087 

Vision <--- Burueauc .322 .049 6.517 *** 

Leading <--- Burueauc .190 .043 4.452 *** 

Profdev <--- Burueauc .130 .048 2.716 .007 

Vision <--- Market -.133 .049 -2.688 .007 

Managerial <--- Market -.092 .044 -2.099 .036 

Managerial <--- Innov .154 .044 3.526 *** 

Profdev <--- Innov .096 .048 1.997 .046 

Vision <--- Innov .097 .049 1.970 .049 

Leading <--- Clan .259 .043 6.080 *** 

Managerial <--- Clan .261 .044 5.993 *** 

Profdev <--- Clan .222 .048 4.619 *** 

Resource <--- Clan .386 .047 8.159 *** 

Managerial <--- Adhoc .122 .044 2.808 .005 

Orgclimate <--- Clan .419 .043 9.796 *** 

Leading <--- Peopleoriented .332 .049 6.821 *** 

Vision <--- Peopleoriented .161 .057 2.856 .004 

Profdev <--- Taskoriented .451 .055 8.247 *** 

Resource <--- Taskoriented .397 .054 7.365 *** 

Managerial <--- Taskoriented .484 .050 9.757 *** 

Leading <--- Taskoriented .206 .050 4.151 *** 

Vision <--- Taskoriented .339 .058 5.866 *** 

Orgclimate <--- Taskoriented .245 .050 4.891 *** 

Orgclimate <--- Peopleoriented .305 .049 6.243 *** 

Resource <--- Burueauc .125 .047 2.640 .008 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh signifikan variabel-variabel exogenous 

dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.12,  maka secara terperinci dapat dilaporkan secara selektif bahwa 

pengaruh variabel faktor situasional “hubungan kemanusiaan” terhadap tipe “kepemimpinan 

yang berorientasi pada manusia” memiliki efek langsung yang terkuat dengan nilai kofisien  

(effect size), β = 0.57 dan  terhadap “kepemimpinan yang berorientasi pada tugas” menghasilkan 

kofisien regresi, β = 0.18. Di samping itu secara tidak langsung pengaruhnya terhadap variabel 

dimensi-dimensi kepemimpinan juga meraih kofisien regresi signifikan. Tabel 7.12 

memperlihatkan pengaruh variabel ini terhadap dimensi atau variabel “Orgclimate” 

Tabel 7.12. Regresi terstandar efek variabel-variabel observasi budaya organisasi,  situasi, dan 

orientasi kepemimpinan  terhadap kinerja kepemimpinan sekolah 

   
Estimate 

Peopleoriented <--- Task .195 

Taskoriented <--- Leader .191 

Taskoriented <--- Humanrel .183 

Taskoriented <--- Task .534 

Peopleoriented <--- Humanrel .574 

Peopleoriented <--- Leader .095 

Vision <--- Burueauc .370 

Leading <--- Burueauc .241 

Profdev <--- Burueauc .156 

Vision <--- Market -.153 

Managerial <--- Market -.111 

Managerial <--- Innov .186 

Profdev <--- Innov .115 

Vision <--- Innov .112 

Leading <--- Clan .329 

Managerial <--- Clan .316 

Profdev <--- Clan .265 

Resource <--- Clan .449 

Managerial <--- Adhoc .148 

Orgclimate <--- Clan .503 

Leading <--- Peopleoriented .380 

Vision <--- Peopleoriented .167 

Profdev <--- Taskoriented .473 

Resource <--- Taskoriented .405 

Managerial <--- Taskoriented .515 

Leading <--- Taskoriented .231 

Vision <--- Taskoriented .342 

Orgclimate <--- Taskoriented .258 

Orgclimate <--- Peopleoriented .329 

Resource <--- Burueauc .145 
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Tabel 7.11. Efek langsung budaya, situasi, dan orientasi terhadap dimensi-dimensi kinerja 

kepemimpinan sekolah  

 

Human-

rel 
Leader Task Adhoc Clan Innov 

Mar-

ket 

Burue- 

auc 

Task-

oriented 

People-

oriented 

Taskoriented .183 .191 .534 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Peopleoriented .574 .095 .195 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Orgclimate .000 .000 .000 .000 .503 .000 .000 .000 .258 .329 

Resource .000 .000 .000 .000 .449 .000 .000 .145 .405 .000 

Managerial .000 .000 .000 .148 .316 .186 -.111 .000 .515 .000 

Profdev .000 .000 .000 .000 .265 .115 .000 .156 .473 .000 

Leading .000 .000 .000 .000 .329 .000 .000 .241 .231 .380 

Vision .000 .000 .000 .000 .000 .112 -.153 .370 .342 .167 

 

(pengembangan iklim organisasi)  memperoleh nilai kofisien, β = 0.24,  “Resource” (pengelolan 

sumber daya), β = 0.07, “Managerial” (pelaksanaan fungsi manajemen,  β = 0.09 “Profdev” 

(pengembangan professional), β = 0.09, “Leading”, β = 0.26, dan “Vision” β = 0.16.  

 Pengaruh terkuat lainnya dicapai oleh variabel situasional exogenous “Task” (tugas dan 

struktur kerja) terhadap variabel endogen “Taksoriented” (kepemimpinan berorientasi pada 

tugas), yakni  β = 0.53. Temuan demikian mengisyaratkan bahwa situasi struktur dan tugas yang 

dipersepsi kuat oleh para responden berpengaruh sangat kuat terhadap tipe kepemimpinan yang 

dipersepsi lebih berorientasi kepada tugas. Secara tidak langsung bisa ditemukan pengaruh 

faktor situasi “Task” (tugas dan struktur) terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan yakni 

pengembangan iklim organisasi (β = 0.20), pengelolaan sumber daya (β = 0.22), fungsi 

manajerial (β = 0.28, pengembangan profesional (β = 0.25), pelaksanaan fungsi kepemimpinan 

(β =  0.20), dan visi (β = 0.22). 
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Tabel 7.12. Efek tidak langsung terstandar faktor organisasional dan individual 

 

Human-

rel 
Leader Task Adhoc Clan Innov Market 

Burue

-auc 

Task-

oriented 

People-

oriented 

Taskoriented .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Peopleoriented .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Orgclimate .236 .080 .202 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Resource .074 .077 .216 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Managerial .094 .098 .275 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Profdev .086 .090 .253 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Leading .260 .080 .197 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Vision .158 .081 .215 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

Disusul oleh variabel exogenous berikutnya”Clan” (budaya orgabnisasi bertipe klan) 

yang hanya memiliki pengaruh langsung, yakni terhadap “Orgclimate” (pengembangan iklim 

organisasi) dengan nilai kofieisn β = 0.50. Yang menarik adalah dilihat dari efek total pada 

Tabel 7.13 menunjukkan faktor situasional “Humanrel” terhadap tipe kepemimpinan 

“Peopleoriented” membuahkan efek total tertinggi, yakni β = 0.57. Disusul oleh pengaruh tipe 

“Taskoriented” terhadap pelaksanaan fungsi kepemimpinan “Managerial” dengan total kofisien 

β = 0.52, terhadap “Profdev” β = 0.47, dan “respource” β = 0.41. Yang terkuat berikutnya 

adalah pengaruh variabel “Clan” terhadap “Resource” dengan efek total, β = 0.45.  

 

Tabel 7.13. Efek total terstandar faktor organisasional dan individual 

 

Human-

rel 
Leader Task Adhoc Clan Innov Market 

Burue- 

auc 

Task 

oriented 

People 

oriented 

Taskoriented .183 .191 .534 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Peopleoriented .574 .095 .195 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Orgclimate .236 .080 .202 .000 .503 .000 .000 .000 .258 .329 

Resource .074 .077 .216 .000 .449 .000 .000 .145 .405 .000 

Managerial .094 .098 .275 .148 .316 .186 -.111 .000 .515 .000 

Profdev .086 .090 .253 .000 .265 .115 .000 .156 .473 .000 

Leading .260 .080 .197 .000 .329 .000 .000 .241 .231 .380 

Vision .158 .081 .215 .000 .000 .112 -.153 .370 .342 .167 
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E. Perbedaan Persepsi tentang Kinerja Kepemimpinan Sekolah Berdasarkan 

Respon Kelompok Responden Wanita dan Pria 

 

Hasil analisis dengan oneway anova dilaksanakan untuk membandingkan kedua sumber 

varian dari kedua group data yang berbeda, yakni respon dari kelompok responden wanita dan 

pria. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara respon dari 

kelompok pria dan respon dari kelompok responden wanita tentang kinerja kepemimpinan 

sekolah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

nihil (Ho6) yang perlu diuji, yakni: “tidak ada perbedaaan persepsi antara persepsi responden 

pria dan wanita terhadap kinerja kepemimpinan sekolah”.  

 

Tabel 7.14. Persepsi responden wanita dan pria tentang kinerja kepemimpinan sekolah 

Descriptives 

LeadPerformance   

 
N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence  

Interval for Mean 

Min. Max. 

Lower Bound Upper Bound 

Female 55 -.1244840 1.11030380 .14971333 -.4246412 .1756731 -3.17466 1.68012 

Male 149 .0459505 .95600264 .07831879 -.1088170 .2007180 -4.58366 1.82841 

Total 204 .0000000 1.00000000 .07001400 -.1380479 .1380479 -4.58366 1.82841 

 

                                                                Test of Homogeneity of Variances 

LeadPerformance   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.758 1 202 .186 

ANOVA 

LeadPerformance   

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.167 1 1.167 1.168 .281 

Within Groups 201.833 202 .999 
  

Total 203.000 203 
   

 

Nilai-nilai statistik hasil Test of Homogeneity of Variances dalam Tabel 7.14 

ditampilkan untuk memberikan informasi apakah varian di dalam masing-masing group sama? 

Karena nilai signifikansi mencapai 0.186 (> 0.01), maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis 
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ini mendapatkan nilai statistik yang memenuhi standar homoginitas varian (homogenity of 

variance).  Sehingga dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan statistik selan jutnya. 

 

Sedangkan hasil uji perbedaan pada ringkasan data statistik anova pada Tabel 7.14 

menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah p = > 0.01 (0.281), maka hipotesis (Ho6) 

bahwa tidak ada perbedaan persepsi responden antara wanita dan pria tentang kinerja 

kepemimpinan) tidak dapat ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan kelompok responden 

guru wanita dan pria memiliki kesamaan perspsi tentang kinerja kepemimpinan sekolah. Hasil 

demikian juga dapat dikonfirmasi konsisten oleh gambar grafik nilai rata-rata (means) pada 

Gambar 7.4.  

  

 
Means Plots 

 

 
 

Gambar 7.4. Plot perbedaan mean 
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BAB VIII 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Uraian pembahasan berikut dikembangkan berdasarkan data hasil analisis deskriptip dan 

inferensial. Nilai-nilai statistik hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian ini 

berdistribusi normal. Sebelum melaksanakan pembahasan ini lebih detail, perlu didahului 

dengan membahsa hasil uji homoginitas varian. Hasil komputasi nilai-nilai statistik test of 

homogeneity of variance terhadap respon kelompok sampel wanita dan pria juga telah berhasil 

menurunkan nila-nilai statistik yang memperkuat kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan 

signifikan respon di antara kelompok sampel wanita dan pria tentang kinerja kepemimpinan 

sekolah. Keputusan ini dibuktikan dengan nilai p-value uji homogeneity of variance = 0.186 (> 

0.01). Sesuai dengan landasan teori statistik oleh Cresswell (2010) dan Cohen et. al (2018), 

maka hasil demikian bisa dijadikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa data deskriptip 

penelitian ini dapat dipergunakan  untuk tahap-tahap analisis selanjutnya.  

 

A. Validitas Skala Pengukuran 

 

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan seperangkat instrumen yang terbentuk dari 

enam kmponen (yang selanjutnya disebut skala dan sub skala pengukuran). Keenam skala ini 

meliputi skala pengukuran budaya organisasi terbagi menjadi 6 sub skala; kinerja 

kepemimpinan terdiri dari 6 sub skala; kondisi organisasi meliputi 3 sub skala; dan orientasi 

kepemimpinan terdiri dari 2 sub skala pengukuran. Pengkuran faktor-faktor organisasional dan 

individual dikembangkan menjadi 2 sub skala pengukuran, meliputi organisasional dan 

individual. Demikian juga nilai-nilai alpha coefficient skala yang dicapai oleh segenap skala 

pengukuran rata-rata tinggi. Dari segi kualitas item dan skala pengukuran secara internal, telah 

menunjukkan tingkjat konsistensi yang tinggi. Terbukti segenap skala dan sub skala pengukuran 

budaya organisasi memperoleh nilai alpha coefficient > 0.70, dan skala kepemimpinanan, 

situasi organisasi, dan orientasi kepemimpinan mendapatkan nilai-nilai kofisien arata-rata > 

0.80. Dengan demikian dapat disimpulkan telah memenuhi standard reliabilitas sebagai alat 

ukur yang dapat dipercaya secara internal sebagaimana disarankan oleh Hair et. al. (2010) dan 

Creswell (Creswell, 2005, 2014). 
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Hasil uji validasi konstruk model pengukuran menggunakan teknik CFA dalam prosedur 

SEM menghasilkan nilai rata-rata loading tinggi untuk variabel-variabel laten utama, λ = > 0.80, 

dan item-item telah memenuhi standard loading yang dipersayaratkan sebagai item-item yang 

berfungsi dengan baik untuk interpretasi struktural. Kesemua item yang digunakan dalam model 

pengukuran penelitian ini juga dapat dinyatakan berfungsi efektif sebagai reflektor faktor-faktor 

yang mewakilinya. Proporsi nilai-nilai varian rata-rata tinggi untuk masing-masing skala atau 

variabel penelitian. Artinya kesemua variabel yang digunakan dalam membentuk model 

pengukuran telah berkontribusi secara signifikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang 

mewakili mereka dalam model. Yang terakhir fit indices untuk skala budaya organisasi dan 

kinerja kepemimpinan menunjukkan kedua model pengukuran ini memiliki nilai fit yang baik. 

Terbukti misalnya nilai RMSEA mendekati “0” dan GFI maupun TLI hampir mencapai nilai 

“1”. Demikian juga nilai rata-rata χ2/DF = < 5. Mengikuti pedoman Cohen (2018) dan Hair et. 

al. (2010), maka dapat ditafsirkan bahwa model-model pengukuran telah memiliki kesesuaian 

dengan keadaan data sesungguhnya (a good fit to the data). Sehingga dapat dipergunakan untuk 

memprediksi keadaan yang sebenarnya, atau mendekati kebenaran dari gejala yang dimiliki 

oleh populasi.  

Hasil validasi ini mengandung implikasi bahwa skala-skala pengukuran penelitian ini 

pada dasarnya melibatkan banyak variabel yang sekaligus berfungsi sebagai faktor dan 

indikator. Dengan demikian konstruksi instrumen menjadi lebih kompleks karena megandung 

berbagai variabel yang membuahkan sejumlah faktor dan indikator yang saling berkaitan satau 

sama lain. Sehingga dapat dibayangkan jika memaksakan penggunaan semua variabel itu di 

dalam proses pengukuran gejala yang diteliti akan menjadi lebih rumit dan sangat sulit 

diterapkan.  Skala-sakala pengukuran yang telah berhasil divalidasi melalui prosedur SEM di 

atas, dengan nilai-nilai fit yang meyakinkan, maka proses pengukuran itu dapat dipastikan akan 

menjadi lebih sederhana. Mengapa demikian? Perangkat instrumen dapat dikategorikan lebih 

sederhana karena sejumlah variabel yang seharusnya dimunculkan semua dalam pengukuran, 

maka melalui prosedur ini dimungkinkan jumlahnya dapat diperkecil dengan 

menggabungkannya ke dalam faktor-faktor yang secara statistik dapat mewakilinya (Hair et. al., 

2010). Di dalam sistem pengembangan model pengukuran disebut memenuhi prinsip 

parsimony.   
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Di samping itu, estimasi yang disajikan dalam uraian hasil penelitian, memperkuat 

temuan bahwa pengaruh tipe-tipe budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel kinerja kepemimpinan sekolah. Terbukti nilai kumulatif varian  (𝑅2)  dihasilkan 

terhadap variabel terikat kinerja kepemimpinan ini “tinggi” 0.85. Meskipun demikian, 

perolehan nilai sebesar ini menmunjukkan bahwa tidak tertutup kemugkinan adanya fator lain 

yang menentukan peribahan terhadap dimensi-dimensi tersebut, tipe-tipe budaya organisasi itu 

secara umum memiliki kontribusi sgnifikan terhadap perilaku kepemimpinan kepala sekolah. 

Kesimpulan demikian sangat sesuai dengan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun literatur-

literatur pendukung (Champoux, 2003; Sashkin, 1984; Sashkin & Sashkin, 2003).  

B. Budaya Organisasi, Situasi, Orientasi Kepemimpinan, dan Pengaruhnya 

terhadap Kinerja Kepemimpinan  Sekolah 

 

Kekuatan pengaruh antar variabel yang dihitung dan dianalisis menggunakan teknik 

analisis jalur (path analysis).  Enam buah hipotesis nihil dirumuskan sebagai pedoman dalam 

proses analisis jalur yang melibatkan pengaruh dari antar variabel (multiple regression). 

Keenam hipotesis itu adalah: Ho1: Tidak ada pengaruh secara simultan budaya organisasi, 

situasi organisasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan sekolah; Ho2: Tidak 

ada pengaruh signifikan faktor organisasional terhadap persepsi responden mengenai budaya 

organisasi sekolah; Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi 

responden mengenai budaya organisasi sekolah; Ho4:  Tidak ada pengaruh langsung faktor 

individual terhadap persepsi responden mengenai kinerja kepemimpinan sekolah; Ho5:  Tidak 

ada pengaruh langsung faktor-faktor individual responden terhadap persepsi tentang orientasi 

kepemimpinan sekolah; Ho6: Tidak ada perbedaan persepsi antara responden wanita dan pria 

tentang kinerja kepemimpinan sekolah. 

Untuk memperoleh dasar yang kuat kelayakan penerapan model analisis jalur itu, maka 

test multicollinearity telah dilakukan  terhadap variablel-variabel bebas. Dengan maksud untuk 

memutuskan apakah  multicollinearity muncul antar variabel. Hasil uji demikian menjunjukkan 

bahwa nilai-nilai VIF yang diperoleh adalah = < 10.  Dapat ditafsirkan bahwa semua variabel 

bebas tersebut tidak memiliki isu koleniariti dalam  hubungannya dengan variabel terikat yang 

diteliti. Sesuai dengan pedoman analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini (Hair et al., 
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2010), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang diteliti dapt dipergunakan 

untuk pepentingan analisis berikutnya.  

Komputasi hasil analisis jalur sebagaimana telah dideskripsikan dalam Bab Hasil 

Penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap kepemimpinan, 

secara langsung (β = 0.33) dan tidak langsung (β = 0.48). Disusul oleh pengaruh kedua tipe 

kepemimpinan yakni yang berorientasi pada tugas dan orientasi kepada pada manusia yang 

masing-masing hanya memiliki pengaruh langsung dengan kofisien β = 0.14 dan 0.54. 

Sementara faktor situasi organisasi secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kinerja 

kepemimpinan yakni melalui tipe kepemimpinan yang berorientasi pada manusia atau hubungan 

kemanusiaan (sebagai mediator) dengan kofisien β = 0.64. Sesuai dengan standard model 

analisis AMOS yang digunakan dalam penelitian ini, maka berarti melalui indirect path, apabila 

efek faktor situasi tersebut mencapai kenaikan 1 standard deviasi (SD), kinerja kepemimpinan 

diprediksi akan naik sebesar 0.64 standard deviasi. Kofisien yang diperoleh ini adalah sebagai 

tambahan selain kemungkinan adanya pengaruh langsung faktor situasi terhadap kinerja 

kepemimpinan. 

Nilai-nilai kofisien yang telah dilaporkan secara lengkap dalam deskripsi hasil penelitian 

menunjukkan kekuatan efek langsung budaya organisasi terhadap kinerja atau efektivitas 

kepemimpinan sekolah. Relevan dengan yang dijelaskan oleh Kline (1998), dengan demikian 

dapat  ditafsirkan apabila kekuatan variabel budaya organisasi mengalami kenaikan 1 standard 

deviasi (SD), akan diikuti oleh kenaikan kinerja kepemimpinan sekolah kurang lebih 0.33 SDs. 

Temuan ini diperkuat oleh nilai-nilai statistik dan kofisien regresi yang signifikan ( p < 0.01) 

pengaruh langsung (direct) dan tidak langsung (indirect) variabel-variabel exogenous terhadap 

variabel endogen kinerja kepemimpinan. 

Temuan penelitian ini secara umum dapat dirumuskan bahwa budaya organisasi, 

orientasi, dan situasi kepemimpinan secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap 

tingkat kinerja kepemimpunan sekolah. Hipotesis nihil, Ho1 (tidak ada pengaruh secara 

simultan budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja 

kepemimpinan sekolah) dengan demikian ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Penolakan 

hipotesis ini juga diperkuat oleh hasil uji pengaruh variabel-variabel observasi terhadap 

dimensi-dimensi yang digunakan dalam mengukur tingkat kinerja kepemimpinan sekolah 

(pengembangan visi organisasi, kepemimpinan, manajemen, pendayagunaan sumber daya 
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organisasi, pengembangan profesional staf, pengembangan iklim organisasi) juga menunjukkan 

pengaruh signifikan dan kuat terhadap variabel utama kinerja kepemimpinan.  

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan ini relevan dengan 

penjelasan Schein (Schein, 2004, 2010) yang memandang bahwa kedua variabel ini sebagai dua 

sisi koin yang sama. Budaya organisasi yang telah terbangun di dalam organisasi sekolah 

otomatis akan mewarnai perilaku kepemimpinan organisasi sekolah itu. Dan sebaliknya, 

intervensi kepemimpinan yang diterapkan pimpinan akan memberikan dampak bagaimana 

budaya organisaasi itu dibentuk. Budaya organisasi juga memiliki kaitan dengan unsur-unsur 

situasional seperti kondisi bawahan atau anggota, kekuatan posisi pemimpin, dan struktur 

organisasi dan tugas. Ketiga komponen itu akan menentukan bagaimana budaya organisasi 

dibentuk. Pemimpin yang efektif seyogyanya, dengan demikian, perlu memahami aspek-aspek 

situasiona tersebut. Selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

budaya organisasi yang diinginkan. Sehingga budaya organisasi sekolah yang ada benar-benar 

dapat berkontribusi kepada terbentuk sistem manajemen dan kepemimpinan yang handal dalam 

membawa organisasi sekolah ke arah yang lebih maju dan produktif. Temuan penelitian ini juga 

membuktikan bahwa efektivitas kedua jenis orientasi kepemimpinan yang dipilih dan terapkan 

oleh pimpinan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas unsur-unsur situasional organisasi 

meliputi keadaan hubungan kemanusiaan yang ada, poisisi atau kekuatan pimpinan dalam 

organisasi, tugas dan struktur organisasi. Pengaruh aspek-aspek situasi tersebut terhadap 

perilaku kepemimpinan relevan dengan berbagai studi yang dilaporkan oleh Yukl (2010). 

Intinya, bahwa terdapat pengaruh timbal balik antara budaya organisasi, orientasi 

kepemimpinan, dan kinerja kepemimpinan sekolah. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa variabel 

budaya organisaasi itu sendiri memiliki potensi baik sebagai penyebab maupun akibat perilaku 

manajemen dan kepemimpinan organisasi. Proposisi ini sesuai dengan kesimpulan Alvesson 

(2002, p. 57): “organizational culture then becomes both cause and effefect”. 

Hasil penelitian di atas sinkron dengan beberapa pendapat dan kesimpulan para ahli yang 

telah merumuskan beberapa proposisi tentang variabel budaya organisasi ini. Budaya organisasi 

merupakan faktor vital dalam kehidupan berorganisasi. Hal ini telah mendorong kajian-kajian 

melalui riset, pendidikan, dan praktik manajemen (Alvesson, 2002). Meskipun demikian, masih 

sedikit perhatian ditujukan kepada kajian bagaimana manusia dalam organisasi memikirkan, 

merasakan, menilai dan bertindak yang dipandu oleh idea-idea, pengertian dan kepercayaan 
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yang terbangun oleh suatu kultur. Apakah para manajer beranggapan bahwa budaya organisasi 

itu terlalu lembut (soft) atau sangat kompleks atau apakah di sana tidak ada badaya korporasi – 

tidak akan mengurangi pentingnya nilai budaya organisasi (Alvesson, 2002). Itulah sebabnya 

banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa komponen-komponen yang membentuk 

budaya organisasi itu merupakan variabel-variabel penentu atau antecedents terhadap perilaku 

kepemimpinan organisaski yang diharapkan (Dorfman & House, 2004), termasuk juga 

mempengaruhi bagaimana pemimpin dan para manajer berperilaku dalam mempengaruhi para 

anggota mereka (Wallach, 1983), dan sekaligus menentukan variasi persepsi bawahan terhadap 

gaya dan tingkat kinerja kepemimpinan organisasi (Ferreira & Hill, 2008). 

 

C. Faktor-Faktor Organisasional, Individual dan Pengaruhnya terhadap 

Interaksi antara Variabel Budaya Organisasi dan Kepemimpinan 

Sekolah 

 

Hasil analisis terhadap faktor-faktpor organisasional dan individual menunjukkan bahwa 

dari sejumlah faktor organisasional yang diteliti, hanya jumlah siswa dan guru berkontribusi 

dalam mempengaruh kekuatan pengaruh variabel-variabel exogen terhadap variabel endogen. 

Adapun pada faktor individual, hampir semua faktor yang diukur memiliki efek signifikan, 

yakni: gender, usia, status pernikahan, pendidikan, pangkat/golongan, status ketenagaan, dan 

pengalaman. Temuan demikian membuktikan hipotesis nihil (Ho2) bahwa tidak ada pengaruh 

signifikan faktor organisasional terhadap persepsi responden mengenai budaya organisasi 

sekolah) tidak sepenuhnya benar. Dalam arti bahwa faktor-faktor organisasional meliputi usia 

sekolah, jumlah guru dan siswa berpengaruh secara langsung terhadap variasi persepsi 

responden tentang budaya organisasi yang terbentuk dalam organisasi sekolah.  

Adapun faktor individual ditemukan tidak mempengaruhi secara langsung persepsi 

responden baik terhadap budaya organisasi, maupun kepemimpinan sekolah. Temuan demikian 

berarti sekaligus tidak dapat menolak hipotesis Ho3 dan Ho4. Dengan penjelasan bahwa 

statemen ”tidak ada pengaruh signifikan faktor individual terhadap persepsi responden 

mengenai budaya organisasi sekolah” (Ho3), adalah benar. Unsur-unsur faktor individual itu 

meliputi usia, gender, status pernikahan, tingkat pendidikan, pangkat, status ketenagaan, 
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pengalaman kerja. Kesemua elemen ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi 

budaya organisasi yang berkembang dalam organisasi asekolah.  Begitu pula pengaruhnya 

terhadap variasi persepsi responden terhadap tingkat kinerja kepemimpinan sekolah tidak 

terbukti memiliki efek langsung. Sehingga hipotesis nihil keempat (Ho4) diterima. 

Meskipun demikian, temuan penelitian ini agak berbeda dengan beberapa temuan dari 

studi dan poenelitian lainnya. Organisasi sekolah sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan 

pendidikan dan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks di mana di dalamnya terdapat 

berbagai aspek situasional yang diduga kuat berperan banyak dalam menentukan keberhasilan 

organisasi sekolah itu. Unsur-unsur yang terdapat dalam komponen individual seperti gender, 

usia, pangkat, pendidikan, pengalaman kerja, dan status perkawinan, dan status ketenagaan-

sering diprediksi memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan organisasi sekolah 

(Bush & Middlewood, 2005). Begitu juga sebagian peneliti (Burhanuddin, 2013; Bush & 

Middlewood, 2005; Somech & Wenderow, 2006) menduga kuat pengaruh aspek-aspek 

organisasional (struktur organisasi, status organisasi atau lembaga, ukuran organisasi, histori 

kelembagaan, dan bidang pekerjaan yang ditangani) terhadap kinerja organisasi dan kualitas 

kepemimpinan staf. Walaupun hasil penelitian ini tidak memberikan bukti temuan pengaruh 

signifikan dan kuat atribut individual, dalam beberapa peluang proses kepemimpinan para 

pemimpin atau manajer seyognyanya perlu mempertimbangkan unsur-unsur tersebut agar dapat 

mengeskplorasi model kepemimpinan yang tepat dalam rangka meningkatkan keberhasilan 

kepemimpinan organisasi (Datnow & Castellano, 2001; Ferreira & Hill, 2008; Robinson et al., 

2008). 

Pengaruh faktor-faktor individual meliputi gender, status pernikahan, pangkat, status 

ketenagaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja secara langsung hanya berpengaruh pada 

persepsi responden terhadap tipe kepemimpinan yang diterapkan yakni “Task Oriented”, atau 

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Disusul oleh status ketenagaan, pangkat, dan 

pengalaman kerja yang juga memiliki pengaruh langsung terhadap terhadap persepsi mengenai 

tipe kepemimpinan yang berorientasi pada manusia atau hubungan, “people oriented”. 

Kesimpulannya adalah bahwa kesemua atribut individual di atas hanya memberikan pengaruh 

langsung terhadap pembentukan kedua jenis orientasi kepemimpinan organisasi. Di samping itu, 

hanya tiga faktor (dari unsur-unsur individual) yakni status ketenagaan, pengalaman, dan 

pangkat yang memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap persepsi anggota mengenai 
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kinerja kepemimpinan (leadership performance). Meskipun demikian, secara umum faktor-

faktor individual responden ini tetap terbukti memiliki pengaruh terhadap persepsi orientasi 

kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi sekolah. Sehigga cukup alasan untuk 

menolak hipotesis nihil (Ho5: tidak ada pengaruh langsung faktor-faktor individual responden 

terhadap persepsi tentang orientasi kepemimpinan sekolah). Kesimpulan demikian sesuai 

dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilaporkan oleh Yukl  (2010) bahwa faktor-faktor 

situasional termasuk di dalamnya aspek individual dan organisasional memiliki kaitan erat 

terhadap variasi persepsi individu baik mengenai perilaku pemimpin maupun tingkat 

keberhasilan kepemimpinan staf dalam organisasi. 

 Berdasarkan hasil analisis oneway anova untuk menguji perbedaan kedua sumber varian 

respon dari kelompok responden pria dan wanita tentang kepemimpinan sekolah, menunjukkan 

bahwa kelompok responden guru wanita dan pria memiliki kesamaan perspsi tentang kinerja 

kepemimpinan sekolah. Dengan demikian, hipotesis (Ho6) bahwa tidak ada perbedaan persepsi 

responden antara wanita dan pria tentang kinerja kepemimpinan) tidak dapat ditolak. Dapat 

ditafsirkan bahwa baik kelompok responden guru pria maupun wanita, kedua kelompok 

memiliki kesamaan persepsi dan ekspektasi tentang perilaku kepemimpinan dan tigkat kinerja 

organisasi khususnya kepemimpnan sekolah.  
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BAB IX 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan rencana penelitian yang telah dilaksanakan sejauh ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan item-item instrumen pengukuran yang 

divalidasi berdasarkan hasil uji coba instrumen dan studi utama di lapangan. Rumusan item-

item secara keseluruhan terdiri dari 115 item. Perangkat item ini dikembangkan meliputi 40 

item untuk membangun skala budaya organisasi, 40 item untuk pengukuran kinerja 

kepemimpinan, 15 item untuk mendeteksi situasi  atau kondisi kepemimpinan, dan 20 item 

untuk menguji orientasi kepemimpinan yang diterapkan. Hasil analisis deskriptip dan uji 

reliabilitas dan validitas membuktikan bahwa item-item tersebut telah memenuhi standard 

sebagai indikator-indikator pengukuran yang reliabel, dan memiliki kemampuan prediksi 

tinggi terhadap gejala-gejala yang diukur. Karena terbukti rata-rata mencapai nilai-nilai 

statistik dimensi penilaian item yang dipersyaratkan.  

2. Model teoritik pengukuran tersebut secara ilmiah berkontribusi terhadap pegembangan teori 

dan pengembangan model penelitian pengembangan dalam bidang budaya organisasi dan 

kepemimpinan di sekolah. Kontribusi ini terbukti didukung oleh berbagai hasil riset 

terdahulu. Prestasi atau capaian ini diuji lebih spesifik lagi menggunakan pendekatan 

Structural Equation Modelling yang hasilnya menunjukkan model instrumen yang reliabel, 

didukung oleh skala-skala pengukuran yang memiliki tigkat validitas tinggi.  

3. Hasil uji validasi model pengukuran melalui prosedur SEM yang diterapkan dengan teknik 

CFA membuktikan bahwa variabel-variabel laten utama memperoleh nilai rata-rata loading 

tinggi. Item-item mendapatkan nilai-nilai standard loading tinggi, berarti berfungsi dengan 

baik untuk kepentingan interpretasi struktural. Item-item itu juga berfungsi efektif sebagai 

reflektor faktor-faktor yang mewakilinya. Proporsi nilai varian masing-masing skala 

pengukuran rata-rata tinggi. Artinya kesemua variabel yang digunakan dalam membentuk 

model pengukuran telah berkontribusi secara signifikan dalam menjelaskan faktor-faktor 
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yang mewakili mereka dalam model. Begitu juga skala budaya organisasi dan kinerja 

kepemimpinan telah meraih nilai-nilai fit yang baik. Sehingga dapat dipergunakan untuk 

memprediksi keadaan atau gejala sebenarnya dari populasi yang diteliti.  

4. Terdapat enam tipe budaya organisasi sekolah yakni tipe birokratik, klan, suportif, adhokrasi, 

pasar, dan inovatif. Keenam tipe budaya organisasi ini secara teoritik dinilai terbukti 

mewarnai organisasi sekolah yang diteliti. Masing-masing memiliki kontribusi atau pengaruh 

terhadap perilaku dan efektivitas kepemipinan organisasi sekolah yang diukur. Hasil akhir 

analisis jalur penelitian ini menemukan adanya pengaruh signifikan dan kuat variabel laten 

budaya organisasi (terdiri dari enam tipe) terhadap kinerja kepemimpinan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

5. Temuan utama penelitian ini membuktikan budaya organisasi sekolah berpengaruh langsung 

baik terhadap kinerja kepemimpinan sekolah maupun kondisi atau situasi organisasi sekolah 

yang meliputi kualitas dimensi hubungan kemanusiaan, kekuatan posisi pimpinan sekolah, 

dan tugas maupun atau struktur organisasi. Bisa ditafsirkan keberhasilan kepemimpinan 

ditentukan bagaimana budaya organisasi ini dibangun. Demikian pula kecenderungan tipe 

budaya yang ada akan menentukan kualitas situasi organisasi. Pada gilirannya situasi tersebut 

mewarnai perilaku atau jenis orientasi kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan 

sekolah, baik yang berorientasi pada tugas maupun hubungan atau aspek kepentingan 

manusia. Dari kedua jenis orientasi ini, kepemimpinan yang berfokus pada aspek manusia 

atau hubugan kemanusiaan terbukti memiliki kontribusi lebih kuat terhadap tingkat kinerja 

kepemimpinan sekolah. 

6. Temuan-temuan tentang adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan 

ini telah memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu dan kajian-kajian literatur. Budaya 

organisasi yang telah terbangun di dalam organisasi sekolah otomatis akan mewarnai 

perilaku kepemimpinan organisasi sekolah. Intervensi kepemimpinan yang diterapkan 

selanjutnya membawa efek tertentu terhadap bagaimana budaya organisaasi sekolah itu 

dibangun. Sehingga dapat dipandang bahwa kedua variabel ini sebagai dua sisi koin yang 

sama. 

7. Berdasarkan unsur-unsur faktor organisasional yang diteliti, hanya faktor jumlah siswa dan 

guru yang ditemukan berkontribusi dalam mempengaruh kekuatan pengaruh variabel-

variabel exogen terhadap variabel endogen. Adapun pada faktor individual, hampir semua 



137 
 

137 
 

faktor yang diukur memiliki efek signifikan terhadap variasi persepsi tresponden tentang  

perilaku kepemimpinan. Meskipun demikian, hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa 

unsur-unsur tersebut tetap perlu dipertimbangkan proporsional dalam memilih dan 

membangun jenis budaya organisasi dan orientasi kepemimpinan yang akan diterapkan. 

 

B. Saran-Saran: 
 

Budaya organisasi dan kepemimpinan terbukti memiliki hubungan yang sangat erat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi sebagai salah satu faktor kontigensi 

berpenbgaruh langsung terhadap persepsi para responden mengenai kinerja kepemimpinan 

sekolah. Para pemimpin lembaga pendidikan, khususnya kepala sekolah dengan demikian 

disarankan perlu mengenal dengan baik karakteristik budaya organisasi yang berkembang di 

sekolah mereka. Usaha demikian diharapkan dapat membantu kepala sekolah dalam mendeteksi 

budaya organisasi yang ada, sekaligus menjadikannya sebagai dasar dalam memilih pendekatan 

atau tipe kepemimpinan yang akan diterapkan. Di samping itu, melalui perilaku kepemimpinan 

yang diterapkan, sebagai pemimpin mereka diharapkan dapat mengembangkan dan membina 

budaya organisasi agar dapat berkontribusi terhadap keberhasilan manajemen dan 

kepemimpinan organisasi sekolah. 

Untuk yang akan datang para peneliti perlu melaksanakan penelitian dengan fokus yang 

diperluas dengan melibatkan faktor-faktor lain yang belum disasar dalam penelitian 

pengembangan ini. Studi budaya organisasi ini penting dihubungkan dengan aspek-aspek yang 

lebih bervariasi  misalnya  antara lain ekonomik, sosial, politik, lingkungan, nilai-nilai religi 

yang dianut oleh individu, dan teknologi. Sasaran penelitian sangat ideal jika diperluas terhadap 

kelompok subyek yang berbeda supaya hasil penelitian ini lebih komprehensif.  
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PENGANTAR 

 
Organisasi merupakan wadah kerja sama manusia yang selalu menghadapi berbagai 

tantangan dinamis dan terus mengalami perubahan-perubahan. Hal ini didorong oleh kekuatan-

kekuatan faktor situasional. Di kebanyakan literatur budaya organisasi diidentifikasi sebagai 

bagian faktor situasional, dan diprediksi mempengaruhi kinerja kepemimpinan staf. Untuk dapat 

mengantisipasi dan mengelola perubahan dengan baik, maka diperlukan strategi khusus dalam 

merespon eksistensi budaya organisasi secara tepat demi kemajuan sistem kerjasama 

pencapaian tujuan yang dicita-citakan oleh kelompok maupun individu. Phenomena budaya 

organisasi, faktor-faktor individual, dan organisional merupakan aset yang perlu didayagunakan 

dan kendalikan dengan baik agar benar-benar mampu berkontribusi terhadap upaya 

pengembangan iklim kerja yang kondusif. Buku manual pengukuran budaya organisasi dan 

kinerja kepemimpinan ini dibuat dengan maksud untuk memperkenalkan kepada para user 

dalam memahami konteks budaya organisasi dan kaitannya dengan kinerja kepemimpinan 

organisasai sekolah.  

 

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka buku manual ini disusun yang secara garis besar 

menyajikan profil software pengukuran budaya organisasi sekolah dan kinerja kepemimpinan 
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sekolah. Secara operasional didesain sebagai petunjuk operasional tentang bagaimana pemimpin 

pendidikan khususnya guru dan kepala sekolah melaksanakan tugas-tugas: 

1. Mendeteksi tipe-tipe budaya organisasi sekolah 

2. Mendiagnosis situasi organisasi sekolah 

3. Mengukur efektivitas kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi  

4. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan sekolah 

5. Mengeksplorasi model atau orientasi kepemimpinan efektif 

 

Pemanfaatan software ini dapat diakses melalui website. Di samping bermanfaat untuk 

mendeteksi kondisi buadaya organisasi secara individual, program ini telah dikembangkan 

untuk mengungkap kecenderungan kelompok menyikapi budaya organisasi.   

 

 Sebagai tahap awal, produk ini masih merlukan penyempurnaan-pernyempurnaan 

berdasarkan masukan-masukan dari para user, sehingga dapat diluncurkan model akhir 

pengukuran yang dinilai lebih komprehensif dan feasible. 

 

 

 

Tim peneliti/pengembang 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Budaya organisasi sekolah merupakan salah satu faktor situasional yang kompleks. 

Kehadiran faktor ini menjadi tantangan bagi para eksekutip khususnya dalam lingkungan 

organisasi pendidikian seperti kepala sekolah untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dan 

mengembangkannya menjadi faktor pendukung efektivitas kepemimpinan di sekolah yang 

mereka pimpin. Alasannya adalah bahwa keberhasilan kepemimpinan organisasi sekolah 

banyak ditentukan oleh faktor-faktor situasional (Somech & Wenderow, 2006) termasuk 

dalamnya antara lain budaya organisasi. Keterkaitan aspek budaya dengan kinerja 

kepemimpinan dapat dijelaskan bahwa variasi budaya organisasi yang berkembang dalam 

sebuah organisasi sebagai lingkungan kerja mampu memberikan dampak tertentu terhadap 
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kinerja kepemimpoinan dalam membantu sekolah mencapaiu tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. 

Kemampuan pengembangan budaya organisasi sangat diperlukan guna menghadapi 

tantangan-tantangan internal dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat 

terlaksana dengan sebaik-baiknya dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sebagai pimpoinan, 

kepala sekolah misanya  perlu memiliki pemahaman secara teoritik dan penguasaan teknis 

dalam mendeteksi dan melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian strategi 

kepemimpinan berdasarkan tuntutan situasional. Meskipun demikian, fakta dari beberapa 

konteks organisasi sekolah menunjukkan bahwa para kepala sekolah dalam banyak kesempatan 

tidak efektif melaksanakan proses kepemimpinan. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka 

dalam memahami peranan kiritis budaya organisasi yang ada. Kesenjangan ini menyebabkan 

para ahli dan peneliti menekankan perlunya pimpinan sekolah memahami dan mengidentifikasi, 

serta mempertimbangkan nilai-nilai budaya organisasi secara akurat dalam proses 

kepemimpinan yang di laksanakan. 

Atas dasar pertimbangan teoritik dan hasil kajian empirik terhadap urgensi model 

pengukuran budaya organisasi, tim pengembang memproduksi software instrumen pengukuran 

budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan di lingkungan sekolah.  

 

 

Tujuan 

 

Software ini dibuat dengan tujuan mengembangan aplikasi program pengukuran budaya 

organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah. Secara fisik dihadirkan dalam bentuk produk 

tangible yang dapat dipergunakan oleh para user guna mendeteksi tipe-tipe budaya organisasi 

yang berkembang di sekolah, dan menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan 

di lingkungan organisasi.  

 

Manfaat 
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Software yang dihasilkan ini diharapkan sangat bermanfaat dalam membantu para 

pelaksana dan pengembang pendidikan di lapangan. Terutama secara spesifik dapat 

dipergunakan sebagai alat bantu oleh kepala sekolah dan guru-guru dalam proses mendeteksi 

dan mengukur jenis-jenis budaya organisasi yang berkembang, dan menganalisis pengaruhnya 

terhadap kinerja kepemimpinan sekolah. Produk ini bermanfaat bagi guru dan kepala sekolah, 

terutama buku pedoman yang dihasilkan dapat dipakai dalam mendeteksi budaya organisasi dan 

sejauhmana kontribusinya terhadap kepemimpinan sekolah. Dengan demikian, mereka 

memperoleh bahan untuk memahami aspek-aspek situasional yang terkait dengan budaya 

organisasi dan pengaruhnya terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan sekolah. Sehingga secara 

kreatif dan inovatif dapat melaksanakan langkah-langkah peningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan di lingkungan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

II. PENGENALAN BUDAYA PORGANISASI ORGANISASI               

DAN KEPEMIMPINAN SEKOLAH 

 

Konsep Budaya dan Kepemimpinan Organisasi 

 

Terdapat dua istilah atau konsep yang sangat perlu diberi batasan khusus dalam buku 

pedoman ini, yakni budaya organisasi (organizational culture) dan kepemimpinan (leadership). 

Pembatasan kedua istilah ini diharapkan dapat mempertegas arah yang tepat dalam penerapan 

model pengukuran yang disiapkan dalam bentuk software aplikasi sebagai alat untuk 

mendeteksi dan menganalisis aspek-aspek budaya organisasi dan kepemimpinan organisasi 

sekolah.  

Istilah budaya organisasi atau sering disebut corporate culture (Wallach, 1983) (1983) 

didefinisikan sebagai gambaran perilaku anggota tentang bagaimana cara mereka bekerja dalam 

melakukan sesuatu di dalam organisasi atau lingkungan kerja. Sebagai konsep atau konstruk, 
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budaya organisasi mengandung kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, norma dan filosofi atau 

cara hidup (way of life) yang dianut individu dan menentukan bagaimana segala sesuatunya 

berjalan. Unsur-unsur ini membentuk budaya organisasi sebagai suatu sistem (Bartol et, al., 

2002) yang membatasi bagaimana sesorang bekerja, standard tingkah laku, cara berbicara, 

bagaimana mempresentasikan diri, keharusan-keharusan yang perlu dipatuhi seseorang, dan 

menghubungkan para anggota,. 

Kesemua unsur budaya organisasi ini muncul berasal dari lingkungan masyarakat, 

dibawa oleh para individu atau anggota organisasi (Jones & George, 2006). Budaya organisasi 

yang sudah tertanam di dalam sistem organisasi mampu mengkonsolidasikan asumsi-asumsi 

dan tujuan-tujuan para anggota organisasi (Russell, 2001). Hal ini dipertahankan dan diadopsi 

individu, sehingga dapat mewarnai budaya organisasi yang ada. berpendapat bahwa lingkungan 

organisasi sekolah berpotensi memiliki unsur-unsur itu yang dimanifestasikan ke dalam empat 

level: airtifact, perspektif atau pandangan individu, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi (Sergiovanni, 

1987).  

Adapun istilah kepemimpin didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh 

seorang atau kelompok pemimpin dalam mempengaruhi para anggota atau bawahan organisasi 

agar mereka memiliki kemauan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan penuh antusias dalam 

rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Secara umum dapat juga 

didiskripsikan sebagai upaya pimpinan dalam proses pemberdayaan (empowerment) para 

anggota dengan memanfaatkan dan mendorong segenap potensi atau kekuatan dan kelebihan 

yang dimiliki oleh para individu untuk mengambil insiatif melaksanakan tugas kepemimpinan 

dalam segenap kegiatan organisasi.  

Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan di sekolah bertujuan untuk menciptakan suatu 

situasi yang mendukung optimalisasi pendayagunaan segenap sumber daya yang tersedia, dan 

pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sekolah secara efektif dan efisien dalam rangka 

pencapaian tujuan pembelajaran (instructional objectives) secara optimal. Dengan pemahaman 

tentang konsep dan teknis kepemimpinan berbasis sekolah, diharapkan para pimpinan 

pendidikan khususnya para kepala sekolah maupun pengelola pendidikan lainnya memiliki 

kerangka berpikir logis untuk mengambil tindakan-tindakan perubahan dan pengembangan 

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

konkrit peningkatan mutu pendidikan melalui suatu proses kepemimpinan efektif (Bush & 
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Middlewood, 2005). Kontribusi kepemimpinan berbasis sekolah dapat diukur sejauhmana 

praktik kepemimpinan menyentuh komponen-komponen organik penyelenggaraan administrasi 

dan supervisi pendidikan di sekoloah (administrative and supervisory leadership) meliputi 

substansi-substansi pengembangan, antara lain kurikulum/ pembelajaran personalia, sarana 

prasarana, keuangan, kesiswaan, dan hubungan masyakat.  

 

Tipe-tipe dasar budaya organisasi 

 

Di dalam buku pedoman pengukuran ini diperkenalkan sejumlah tipe budaya organisasi 

yang diduga dapat mewarnai perilaku kerja individu. Tipe-tipe udaya organisasi tersebut ini 

meliputi budaya birokratis, klan, adhokrasi, pasar, inovatif, supportif, dan inovatif. Kesemuanya 

tipe ini diduga dapat mempengaruhi tingkat efektivitas tipe kepemimpinan yang diterapkan 

pemimpin organisasi. Untuk kepentingan pengembangan model pengukuran, maka diskripsi 

tipe-tipe dasar budaya organisasi di atas perlu disajikan sebagai berikut. 

 

 

 

Budaya birokratis atau hirarkhis 

Organisasi birokratis lebih mencerminkan aspek formalitas atau dserba formal dengan 

menerapkan sistem birokrasi yang ketat dan sangat terestruktur. Budaya ini bercirikan perilaku 

organisasi yang menekankan pada standar reliabilitas, standardisasi, preditabilitas, dan efisiensi. 

Unsur-unsur teknis manajemen didesain sebagai pengikat kuat untuk segenap komponen kerja 

manajemen, missal meliputi peraturan-peraturan, prosedur, dan kebijakan-kebijakan 

operasional. Perilaku kerja para anggota mengacu kepada semua elemen tersebut. Fungsi 

pimpinan lebih ditekankan kepada peran sebagai “organisator” bertugas dan bertanggungjawab 

memastikan bahwa semua orang yang bekerja di dalam unit-unit yang ada harus mematuhi apa 

yang telah digariskan dalam unsur-unsur tersebut. Di samping itu, mereka amelaksanakan 

tugas-tugas pekerjaan secara ekonomis, atau dengan tingkat pembiayaan yang minimal. Di 

dalam organisasi demikian terdapat garis yang jelas tentang tanggung jawab dan kewenangan 

individu. Pekerjaan biasanya diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan teratur. Organisasi 
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berbudaya birokratis atau hirarkhis merupakan organisasi yang benar-benar sudah terbentuk 

dengan baik (well-established), solid, matang, berorientasi pada kekuasaan, menerapkan prinsip 

kehati-hatian, dan stabil (Cameron & Quinn, 2006; Wallach, 1983). 

 

Klan (clan) 

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

ini lebih menekankan kepada teamwork, keterlibatan anggota, pemberdayaan, kohesivitas, 

partisipasi, dan komitmen korporasi kepada para bawahan, dan tim kerja. Kondisi demikian 

dipertahankan bersama melalui sikap loyalitas para anggota dan tradisi. Di dalam konteks ini, 

para pemimpin lebih banyak memerankan figur sebagai mentor dan orang tua. Tanggung jawab 

mereka adalah memberdayakan, dan memberikan kemudahan para anggota untuk berpartisipasi, 

berkomitmen, dan bersikap loyal.  

 

 

 

 

Adhokrasi (adhocracy) 

 

Budaya adhokrasi menggambarkan sebuah organisasi yang dinamis, kreatif, dan 

memiliki semangat entrepreneurial. Organisasi demikian diperlukan untuk menghadapi suasana 

lingkungan yang serba tidak pasti dan tidak stabil. Nilai-nilai umum yang dimiliki organisasi 

meliputi fleksibilitas, penyesuaian, pengambilan risiko, eksperimentasi, dan inisiatif. Di 

samping itu, para pemimpin organisasi bertipe demikian memiliki visi yang jelas. 

Kepemimpinan yang cocok dalam situasi demikian adalah yang lebih menekankan kepada 

prinsip-prinsip empowerment atau participation (Yukl, 2002). 

Pasar (market) 

Budaya pasar mewarnai organisasi yang berorientasi kepada persaingan dan tujuan yang 

ingin dicapai. Fokus pada produktivitas, keuntungan, alokasi pasar, penetrasi dan perebutan 
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pasar. Pemimpin dalam situasi market culture diharapkan memiliki semangat kerja yang kuat, 

pekerja keras, dan siap menjadi pesaing yang siap menghadapi tantangan (Cameron & Quinn, 

2006). 

 

Innovatif 

Organisasi sekolah yang digolongkan menerapkan model budaya inovatif (innovative 

culture) pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan jenis-jenis organisasi yang menganut 

paham market oriented. Salah seorang peneliti yang memperkenalkan tipe budaya demikian 

seperti Wallach (1983) melalui Organizational Culture Index yang dikembangkannya 

menggambarkan suasana atau dinamika kerja dalam unit-unit organisasi sebagai lingkungan 

kerja yang dinamis dan menarik perhatian bagi kebanyakan pekerja. Sekaligus dinilai sebagai 

tempat yang tepat bagi para pegawai atau anggota yang menyukai pembaharuan, tuntutan kerja 

dengan kreativitas tinggi, keberanian mengambil risiko, dan dengan semanngat kewirausahaan 

yang luar biasa (entrepreneurial and ambitious people). Dengan demikian, sekaligus dapat 

berfungsi sebagai tempat bekerja bagi orang-orang yang ingin memiliki kebebasan untuk 

menyalurkan bakat dan minat masing-masing. Kepemimpinan diterapkan dengan banyak 

dorongan-dorongan atau motivasi dan secara konstan dan berkelanjutan. Umumnya menjadi 

temapt para pekerja yang memiliki semangat atau moral kerja yang sangat tinggi dalam meraih 

keberhasilan untuk organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja.          

 

Suportif  

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

sebagai sebuah keluarga dalam rumah tangga. Sebagian besar orang yang pernah mengalamai 

bekerja dalam suasana lingkungan kerja suportif akan menilai bahwa mereka sebagai anggota 

diperlakukan oleh para manajer mereka dengan penuh kehangatan dan kelembutan atau 

bersikap sangat bersahabat. Rasa keterbukaan, saling percaya satu sama lain, keamanan yang 

dirasakan dalam bekerja, adil, dan penuh harmoni. Proses berorganisasi lebih ditekankan kepada 
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perilaku manajemen yang conern kepada interaksi bersifat sosial, kemanusiaan, kolaboratif, dan 

keuntungan timbal balik (Wallach, 1983).   

 

Diskripsi Tugas-Tugas Kepemimpinan Sekolah 

 

Indikator-indikator yang pengukuran kinerja kepemimpinanan sekolah di dalam buku 

pedoman ini dikembangkan atas dasar tugas-tugas strategis kepemimpinan sekolah (Robinson 

et. al., 2008) yang meliputi lima dimensi sebagaimana didiskripsikan sebagai berikut. 

 

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

 

Dalam dimensi pertama kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan mendorong 

seluruh anggota untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek filosofi dan nilai-nilai 

pendidikan. Kepala sekolah mengkoordinir para guru, orang tua, wakil masyarakat dalam proses 

perumusan visi, misi, dan tujuan. Mengkomunikasikan hasil rumusan komponen tujuan sekolah 

kepada staf sekolah, orang tua, anggota masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Di samping 

itu, kepala seolah perlu aktif memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua anggota 

tentang bagaimana usaha-usaha pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. 

 

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 
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evaluasi hasil belajar siswa. 

 

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

Untuk mendukung usaha-usaha peningkatan kompetensi akademik para guru, maka 

kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan dan komitmen dalam program pembinaan staf 

khususnya para guru. Di dalam dimensi ini yang ditekankan adalah partisipasi kepala sekolah 

sebagai pemimpin organisasi, bukan hanya sekedar pendukung atau sponsor kegiatan-kegiatan. 

Kepala sekoklah harus mampu menunjukkan kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam 

memberikan semangat belajar para guru dan seluruh staf sekolah. Di samping itu mereka harus  

siap menjadi contoh sebagai pebelajar yang baik (good learner). 

 

Dimensi 5: Menjamin tersedianya lingkungan organisasi sekolah yang suportif. 

Kepala sekolah dinilai efektif apabila memenuhi kriteria kemampuan dalam 

menyediakan dan memelihara kondisi kingkungan organisasi yang suportif. Sekolah-sekolah 

yang dikelola di dalam suasana lingkungan yang suportif terbukti mampu menumbuhkan 

suasana kondusif bagi aktivitas pihak guru maupun siswa di sekolah. Pengusaan dimensi ini 

dapat menumbuhkan semangat staf sekolah dalam bekerja, dan meningkatkan kegairahan para 

siswa dalam pembelajaran. Pada gilirannya berhasil mendukung usaha-usaha peningkatan 

prestasi belajar siswa dan profesionalitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Orientasi Kepemimpinan 

 

Teori Kontingensi berpandangan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada 

karakteristik-karakteristik baik yang datang dari pemimpin maupun situasi. Contingency theory 

pertama kali dikembangkan oleh Fiedler tahun 1967 (Fielder, 1981). Model kepemimpinan 

Fiedler didasarkan kepada premis bahwa gaya kepemimpinan tertentu sangat efektif di dalam 

situasi-situasi yang berbeda. Tindakan kunci di sini mendefinisikan gaya-gaya atau tipe-tipe dan 

jenis-jenis situasi. Kemudian menentukan kombinasi yang pas gaya dan situasi tersebut. Teori 

ini mengusulkan dua orientasi gaya dalam memimpin: gaya yang berorientasi pada tugas, dan 

berorientasi kepada hubungan (Fiedler, 1981). Pemimpin yang berorientasi pada tugas (task 

oriented leader) lebih berkonsentrasi pada penyelesaian tugas-tugas dan berusaha meyakinkan 
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bawahan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan baik. Sedangkan gaya yang berorientasi 

pada hubungan lebih memperhatikan aspek hubungan kemanusiaan, dan biasanya sangat 

disukai oleh para bawahan.Teori ini juga mengusulkan bahwa perubahan gaya kepemimpinan 

adalah suatu tindakan yang sulit dilakukan. Oleh karena itu efektivitas kepemimpinan 

tergantung pada keseuaian gaya yang dipilih pemimpin dengan situasi yang dihadapi. Dengan 

kata lain, manajer atau pemimpin harus mencocokkan gaya mereka kepada situasi tertentu 

(Fielder, 1964; Fiedler & Chemes, 1984 in McKee et al, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PETUNJUK PENGGUNAAN SOFTWARE PENGUKURAN      

BUDAYA ORGABNISASI BERBASIS WEBSITE 

 

Rancangan 

 

Secara operasional produk software yang diperkenalkan dalam buku pedoman ini 

dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik budaya organisasi dan 

hubungannya dengan kepemimpinan. Sistem kerjanya dirancang sebagaimana diilustrasikan 

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

 

Ilustrasi di atas menjelaskan bahwa budaya organisasi dapat memepengaruhi efektivitas 

kepemimpinan sekolah. Kecocokan jenis budaya yang diterapkan dapat mempengaruhi 

keberhasilan kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang kepala sekolah. Sebagai pemimpin, 

kepala sekolah diharapkan memikliki kemampuan dalam mengenal situasi organiasi yang 

dipimpinnya, kemudian berusaha membangun, mengembangkan, dan memodifikasi jenis 

budaya lingkungan kerja yang sesuai dengan tuntutan situasi. Berdasarkan pertimbangan 

situasional dan budaya organisasi yang berkembang, kepala sekolah kemudian memilih jenis 

orientasi kepemimpinan yang diharapkan dapat mendukung terlaksanakana proses 

kepemimpinan secara efektif. 

 

Fitur Software 

Otomasi proses pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan didesain 

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

Tipe-tipe budaya 

organisasi 

Faktor-faktor 

situasional: 

individual  

Modifikasi budaya organisasi 

dan orientasi kepemimpinan  

Orientasi kepemimpinan yang diterapkan 

 

Faktor-faktor situasional: 

organisasional 
Modifikasi budaya organisasi 

dan orientasi kepemimpinan  

Tingkat efektivitas 

kepemimpinan 

 

Efektif 

Ti

da

k 

ef

ek

tif 

Ti

da

k 

ef

ek

tif 
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Gambar 3.2. Desain pemograman instrumen pengukuran budaya organisasi/kepemimpinan 

Program tersebut dikemas dalam sistem yang bisa diakses melalui internet website dengan 

profil berikut:  

 

 Tampilan I: Membuka laman website untuk memulai aplikasi program software, dan     

ucapan selamat datang berisi maksud, tujuan, dan petunjuk penggunaan program. 
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 Tampilan II: Data entry untuk pengisian informasi mengenai responsden. 

 Tampilan III: masuk ke jendela pengisian kuesioner untuk menjawab sejumlah item 

peranyaan sesuai dengan budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan yang kemungkinan 

dialami oleh individu di tempat kerja/sekolah, sesuai dengan petunjuk yang tersedia pada 

masing-masing seksi kuesioner.   

 Tampilan IV:  

     Diagnosis persepsi tentang budaya organisasi. Terdapat enam  

 Tampilan V: Analisis hasil isian kuesioner untk memprediksi tipe budaya organisasi yang 

dominan dan, kinerja kepemimpinan, situasi organisasi sekolah, dan orientasi kepemimpinan. 

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

 Tampilan VII: Selesai (End). 

 

Petunjuk Pemanfaatan  

 

Prosedur pemanfaatan software pengukuran budaya organisasi dan efektivitas 

kepemimpinan didesain dalam bentuk website. Tujuan pemilihan bentuk web ini adalah pada 

efisiensi pengisian instrumnen oleh responden. Responden dapat mengisi instrumen kapanpun 

dan dimanapun dengan syarat terdapat koneksi internet. Petunjuk teknis pemanfaatan software 

pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan sebagai berikut: 

1. Buka website tesebut pada laman www.leadershipculture.hol.es dengan cara membuka 

aplikasi browser Anda dan masukan alamat tersebut pada addresbar dan akan muncul jendela 

seperti berikut. 

http://www.leadershipculture.hol.es/
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2. Setelah muncul jendela di atas, langkah selanjutnya adalah mengklik tombol mulai dan 

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

responden. 

Klik 
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Klik 
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Silahkan isikan data diri Anda sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Yang 

menjadi catatan dalam pengisian identitas adalah pada pengisian Nama Sekolah jika Anda 

berasal dari sekolah yang sama dimohon untuk menyamakan ejaan dan penulisan nama sekolah 

Anda. Misal, jika salah satu menggunakan ejaan lengkap dan menggunakan huruf kapital 

diharapkan yang lainnya menyesuaikan, karena hal ini akan memudahkan kami dalam 

melakukan analisis.  

4. Setelah melakukan input identitas maka akan tampil jendela isian kuesioner. Berikut contoh 

tampilan jendela item-item kuesioner berikutnya. 
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Silahkan isikan pilihan Anda pada radio button pada sisi sebelah kanan.  
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Isikan pilihan jawaban Anda sesuai dengan item-item pertanyaan atau pernyataan pada 

masing-nmasing seksi kuesioner. Setelah selesai mengisikan kuesioner sesuai jumlah butir 

intrumen Anda dapat mengklik tombol selesai. Kemudian lanjutkan kepada seksi berikutnya. 

 

 

 

Langkah Anda mengklik tombol selesai tampilan akan berpindah pada jendela kuesioner 

kategori ke dua. Selanjutnya silahkan Anda melakukan pengisian kuesioner kategori kedua 

dengan langkah yang sma dengan pengisian kuesioner kategori satu dan klik selesai.  

 

5. Setelah Anda selesai mengisikan kuesioner kategori satu dan dua makan tampilan akan 

berpindah pada jendela hasil dari pengisian kuesioner tersebut.  
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Pada jendela hasil analisis ini berdasarkan isian yang terdiri dari dua kategori instrumen 

kuesioner software pengukuran budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan. Anda dapat 

mengakhiri sesi pengisian dengan melakukan klik tombol. Selesai apa jendela hasil analisis 

kuesioner dan tampilan akan kembali ke jendela awal.  

Bacalah dengan seksama hasil dari apa yang telah Anda kerjakan, baik hasil isian semua seksi 

kuesioner. Setelah selesai melihat hasil analisis pada akhir tekan tombol selesai. 
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Bagian rekomendasi kakan nmenbjelaskan orientasi atau tipe kepemimpinan apakah yang 

sebaiknya diterapkan sesuai kondisi yang telah dianalisis. 

Setelah terisi semua klik 

kotak rekomendasi 



171 
 

171 
 

6. Dasboard anda juga dapat melihat analisis kesimpulan keseluruhan pengisi kuesioner dengan 

cara, klik pada bagian detail pada halaman dashboard
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7. Maka akan muncul tampilan dibawah ini
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8. Untuk keluar dari tampilan admin, dapat menggunakan cara berikut 

Pada pojok kanan semua tampilan terdapat tulisan admin, klik pada bagian tersebut 

kemudian klik logout

 

 
 

9. Terimakasih 

 

 

 

 

 

Klik 

Klik 
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Aspek-Aspek Pengukuran 

 

Untuk dapat mengukur budaya organisasi dan kepemimpinan sekolah, maka di dalam 

pedoman pengukuran ini dipaparkan secara garis besar aspek-aspek yang menjadi sasaran 

pengukuran. Secara umum yang menjadi fokus utama “bagaimana para pimpinan organisasi 

sekolah khususnya kepala sekolah menilai tipe budaya organisasi yang ada dan kinerja 

kepemimpinan mereka di sekolah yang mereka pimpin? Secara spesifik aspek-aspek tersebut 

meliputi sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor situasional individu dan organisasi sekolah 

2. Tipe-tipe budaya organisasi yang dipersepsi para guru di lingkungan sekolah. 

3. Orientasi kepemimpinan yang diterapkan oleh sekolah 

4. Kinerja kepemimpinan yang diterapkan di sekolah. 

 

Item-Item Pengukuran 

 

Untuk menjaring data, penelitian ini menyiapkan seperangkat kuesioner berisi 115 

item yang divalidasi berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Item-item 

tersebut terdiri dari 40 item untuk mengukur budaya organisasi, 15 item situasi organisasi, dan 

20 item tentang pengukuran orientasi kepemimpinan.  

Kuesioner menggunakan skala Likert five- point Likert scale, dengan variasi pilihan 

jawaban: SS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju) (KS), S (Setuju), SS 

(Sangat Setuju); dan variasi lain: Tidak Pernah, Jarang, Kadang-Kadang, Sering, Selalu. Para 

responden diminta memberikan tanggapan terhadap isu yang ditanyakan dengan memilih salah 

satu alternatif.  

Tabel 3.1. Deskripsi Item-Item Budaya Organisasi 

Kode item Nama Tipe Budaya Organisasi 

 

1   -  9 Birokratis atau Hirarkhis 

10 - 16 Supportif 

17 – 21  Pasar 

22 – 29  Klan  

30 - 34 Adhokrasi 

35 - 40 Inovatif 
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Tabel 3.2. Item-item kinerja kepemimpinan, kondisi organisasi, dan orientasi kepemimpinan 

Kode Item Deskripsi Item / Indikator 

 

 Kinerja kepemimpinan sekolah 

1-5 Pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi 

6-14 Pelaksanaan fungsi kepemimpinan (leading) 

15-21 Pelaksanaan fungsi manajemen (managerial) 

22-27 Pengelolaan sumber daya 

28-33 Pengembangan profesi anggota/staf 

34-40 Pengembangan iklim organisasi 

  

 Kondisi organisasi 

41-45 Kondisi organisasional/struktur pekerjaan 

46-50 Kondisi pemimpin (kekuatan yang dimiliki pemimpin) 

51-55 Kondisi hubungan kemanusiaan 

  

 Orientasi kepemimpinan 

56-65 Kepemimpinan berorientasi pada tugas 

66-75 Kepemimpinan berorientasi pada kepentingan manusia/anggota organisasi 

 

Format Instrumen Pengukuran Budaya Organisasi Sekolah 

 
 

Instrumen pengukuran yang dikembangkan dalam pedoman pengukuran ini disiapkan 

dalam format yang terdiri dari 3 (tiga) bagian. Pertama berupa informasi umum yang memuat 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dilengkapi oleh setiap respoden. Kedua, memuat item-item 

pertanyaan tentang perilaku/tipe budaya yang berkembang di dalam organisasi sekolah. Ketiga, 

terdiri dari item-item tentang kinerja kepemimpinan, situasi organisasi, dan orientasi 

kepemimpinan yang diterapkan. Secara detail item-item ini dapat diperiksa dalam contoh format 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

Status perkawainan:  Menikah  Blm menikah 

 

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

 

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

 

Masa kerja di sekolah:  0 - ½ th   ½ -1 th    1-2 th    2-3 th    3-5 th    5-10 th    lebih dari 10 th 
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Bagian Kedua: 

Mohon memberi tanda silang [X] salah satu pilihan sesuai perilaku budaya organisasi yang 

dialami. 

|          1                           2                3                      4                             5          

|                      

        Tidak Pernah           Jarang          Kadang-Kadang               Sering          Sering Kali 

 

 

 

No. Daftar pertanyaan/pernyataan TP                 SK                          Skor 

item 

Total  

per sub-

scale 

Rata-

rata 

1.  Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan 1    2    3    4    5 …   

2.  Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku 1    2    3    4    5 ...   

3.  Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur 1    2    3    4    5 ...   

4.  Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur 1    2    3    4    5 …   

5.  Manajemen sekolah berorientasi pada kekuasaan 1    2    3    4    5 …   

6.  Segenap pekerjaan selalu sesuai peraturan yang berlaku 1    2    3    4    5 …   

7.  Segenap urusan ditangani selalu sistematis 1    2    3    4    5 …   

8.  Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah 

digariskan 

1    2    3    4    5    

9.  Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara 

ketat  

1    2    3    4    5 …   

    … ... 

10.  Orientasi pada hubungan kemanusiaan 1    2    3    4    5 …   

11.  Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal  1    2    3    4    5 …   

12.  Memperhatikan keamanan kerja anggota 1    2    3    4    5 …   

13.  Adanya kepercayaan para anggota/pimpinan satu sama lain 1    2    3    4    5 …   

14.  Organisasi sekolah menyediakan iklim kerja menyenangkan 1    2    3    4    5 …   

15.  Membangkitkan semangat kerja anggota 1    2    3    4    5 …   

16.  Penghargaan sekolah secara ekonomik terhadap prestasi 

kerja 

1    2    3    4    5 …   

    … … 

17.  Sekolah selalu berusaha menjaga standard biaya kegiatan  1    2    3    4    5 …   

18.  Sekolah selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak 

luar 

1    2    3    4    5 …   

19.  Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga 1    2    3    4    5 …   

20.  Memperhatikan perkembangan pasar 1    2    3    4    5 …   

21.  Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain 1    2    3    4    5 …   

    … … 
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22.  Tim sekolah lebih kompak dan kohesif   1     2     3     4     5 …   

23.  Segenap anggota dilibatkan dengan memadai    1     2     3     4     5 …   

24.  Partisipasi anggota tinggi   1     2     3     4     5 …   

25.  Peberdayaan semua anggota dengan baik   1     2     3     4     5 …   

26.  Mengutakan komitmen bersama   1     2     3     4     5 …   

27.  Mengutamakan kerja tim   1     2     3     4     5 …   

28.  Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan   1     2     3     4     5 …   

29.  Sekolah mementingkan kerjasama dalam kebanyakan 

pekerjaan  

  1     2     3     4     5 …   

    … … 

30.  Suasana organisasi mendorong kreativitas anggota   1     2     3     4     5 …   

31.  Suasana organisasi sekolah menantang anggota berprestasi   1     2     3     4     5 …   

32.  Organisasi sekolah nampak dinamis   1     2     3     4     5 …   

33.  Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi yang 

sehat 

  1     2     3     4     5 …   

34.  Ada kelonggaran anggota melakukan perubahan   1     2     3     4     5 …   

    … … 

      

35.  Mendorong ketrampilan-ketrampilan mandiri/berwirausaha   1     2     3     4     5 …   

36.  Mempertimbangkan kebebasan pribadi   1     2     3     4     5 …   

37.  Mengutamakan tindakan inovatif    1     2     3     4     5 …   

38.  Anggota bersemangat memperbahrui  metode kerja   1     2     3     4     5 …   

39.  Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru   1     2     3     4     5 …   

40.  Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif baru   1     2     3     4     5 …   

    … … 
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Pengukuran Kinerja Kepemimpinan Sekolah 

 
 

Bagian Ketiga: 

Mohon memberi tanda silang [X] salah satu pilihan sesuai perilaku kepemimpinan di sekolah 

Anda. 

|    1                              2           3                     4                            5          |                      

  Sangat Tidak Setuju         Tidak Setuju        Agak Setuju        Setuju             Sangat Setuju 

           (STS)              (TS)        (AS)     (S)   (ST) 

 

 

 

 

No.  

Item 

 

Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepemimpinan sekolah 

 

STS                      SS  

(Pilih salah satu)                          

Skor 

item 

(1) (2) (3) (4) 

1.  Anggota didorong mempelj/memahami filosofi, nilai, dan tujuan pendidikan 1  2      3     4     5 … 

2.  Sekolah mengkoordinir tim guru & staf merumuskan visi, misi, dan  tujuan 1     2      3     4     5 ... 

3.  Sekolah mengkoordinir orang tua/komite merumuskan visi, misi, dan tujuan 1     2      3     4     5 ... 

4.  Berhasil mengkomunikasikan hasil rumusan ke semua pihak terkait 1     2      3     4     5 … 

5.  Memberikan bimbingan para anggota tentang cara pencapaian tujuan 1     2      3     4     5 … 

  Nilai rata-rata … 

6.  Fungsi sebagai pemimpin tim telah terlaksana dengan efektif  1     2      3     4     5 … 

7.  Sekolah memimpin dengan baik pelaksanaan pencapaian tujuan 1     2      3     4     5 … 

8.  Kepemimpinan organisasi sekolah rata-rata efektif 1     2      3     4     5 … 

9.  Kepemimpinan berhasil dilaksanakan berdasarkan situasi   1     2      3     4     5 … 

10.  Kepemimpinan berhasil menyesuaikan gaya dengan kemampuan anggota 1     2      3     4     5 … 

11.  Proses delegasi kekuasaan terhadap anggota berjalan dengan baik 1     2      3     4     5 ... 

12.  Sekolah efektif dalam memimpin pelaksanaan program supervisi 1     2      3     4     5 ... 

13.  Kepemimpinan secara proporsional telah didelegasikan ke anggota 1     2      3     4     5 … 

14.  Menyediakan kesempatan anggota memimpin pelaksanaan kegiatan 1    2      3     4     5 … 

  Nilai rata-rata … 

15.  Sekolah memiliki kemampuan merenacanakan program pembelajaran 1     2      3     4     5 … 

16.  Mengkoordinir  tim menyusun, melaksanakan, dan menilai  program sekolah 1     2      3     4     5 ... 

17.  Sekolah bersama tim guru melaksanakan penilaian dan pengemb. pendidikan   1     2      3     4     5 … 

18.  Pengawasan organisasi telah berlangsung secara kolegial  1     2      3     4     5 ... 

19.  Segenap kendala pelaksanaan program kerja didiskusikan dengan tim 1     2      3     4     5 ... 

20.  Teknik komunikasi yang diterapkan diterima oleh semua anggota 1     2      3     4     5 … 

21.  Informasi mengalir dari multi arah atara sekolah dan tim guru 1     2      3     4     5 … 

  Nilai rata-rata … 
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22 Sekolah mengelola sumber daya organisasi dengan baik 1     2      3     4      5 … 

23 Sekolah mendayagunakan segenap sumber daya secara efektif efisien  1     2      3     4      5 … 

24 Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung pencapaian tuj. pend  1     2      3     4      5 … 

25 Sekolah berhasil membina organisasi /adm demi tercapainya mutu pend.  1     2      3     4      5 … 

26 Para guru dilibatkan dalam merumuskan solusi 1     2      3     4      5 … 

27 Partisipasi guru tinggi dalam pengembangan progam sekolah 1     2      3     4      5 … 

  Nilai rata-rata … 

28 Sekolah berhasil membimbing /meningkatkan kemampuan mengj. guru 1     2      3     4      5 … 

29 Sekolah berhasil mempromosikan pertumbuhan jabatan para guru 1     2      3     4      5 … 

30 Menumbuhkan profesi guru dengan efektif 1     2      3     4      5  

31 Program pengembangan kemampuan guru berjalan sukses 1     2      3     4      5 … 

32 Sekolah berhasil melibatkan  guru dalam program peningkatan mutu organisasi 1     2      3     4      5 … 

33 Indikator-indikator program mutu sekolah berhasil dirumuskan oleh tim 1     2      3     4      5 … 

  Nilai rata-rata … 

34 Sekolah dapat menyediakan lingkungan sekolah yang kondusif   1     2      3     4     5 … 

35 Iklim organisasi telah menjamin kebebasan berkarya anggota dan tim    1     2      3     4     5 … 

36 Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik   1     2      3     4     5 … 

37 Suasana yang telah terbangun mendorong munculnya inisiatif anggota   1     2      3     4     5 … 

38 Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat   1     2      3     4     5 … 

39 Sekolah berhasil mempengaruhi  semangat anggota bekerja dengan baik   1     2      3     4     5 … 

40 Sekolah berhasil memimpin pengembangan kerjasama anggota   1     2      3     4     5 … 

  Nilai rata-rata … 
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No.  

item 

Situasi organisasi Tidak jelas <-----------> Sangat jelas  

41 Tujuan dan target pekerjaan yang ditugaskan kepada 

guru/anggota 
1      2      3      4      5  

42 Prosedur pengelolaan pekerjaan 1      2      3      4      5  

43 Deskripsi metode pelaksanaan tugas 1      2      3      4      5  

44 Pembagian tugas kepada tim guru 1      2      3      4      5  

45 Ketentuan waktu penyelesaian tugas  1      2      3      4      5  

  1      2      3      4      5  

  Nilai rata-rata … 

  

Kondisi pimpinan 
 

Tidak memadai <--> Sangat memadai                          

 

46 Keahlian sebagai pemimpin organisasi sekolah 1      2      3      4      5  

47 Pendidikan yang telah diraih oleh kepala sekolah 1      2      3      4      5  

48 Status formal sebagai kepala sekolah 1      2      3      4      5  

49 Kemampuan dalam memimpin sekolah 1      2      3      4      5  

50 Kewibawaan kepala sekolah di hadapan para guru 1      2      3      4      5  

  Nilai rata-rata … 

  

Kondisi hubungan kemanusaiaan 
 

Tidak baik  <-----------> Sangat baik 

 

51 Hubungan informal kepala sekolah dengan para guru  

dan staf 
1      2      3      4      5  

52 Komunikasi kepala sekolah dengan guru 1      2      3      4      5  

53 Kepercayaan kepala sekolah terhadap para anggota  1      2      3      4      5  

54 Kedekatan kepala sekolah dengan tim guru 1      2      3      4      5  

55 Keharmonisan dengan para anggota 1      2      3      4      5  

  Nilai rata-rata … 
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No Orientasi kepemimpinan sekolah 

 

1 < ------------------ > 5 

STS                         SS 

 

  1 2 3 4 5  

56 Tujuan-tujuan organisasi sekolah dirumuskan dengan jelas       

57 Tujuan-tujuan yang akan dicapai bersifat menantang       

58 Kepala sekolah lebih menekankan kinerja tinggi       

59 Percaya kepada kemampuan bawahan mencapai tujuan-tujuan       

60 Lebih mentingkan target pencapaian sasaran       

61 Fokus pada pemenuhan batas waktu penyelesaian       

62 Mendorong bawahan menyelesaikan pekerjaan sesuai target mutu       

63 Memastikan anggota untuk bekerja fokus pada tujuan yang akan dicapai       

64 Memonitor kemajuan pekerjaan anggota berdasarkan target yang ditetapkan       

65 Memastikan anggota menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan        

 Nilai rata-rata      … 

        

66 Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan anggota        

67 Menjaga hubungan baik dengan para anggota        

68 Memperhatikan kebutuhan individual anggota dalam pelaksanaan tugas       

69 Memotivasi anggota dengan pemberian insentif terhadap hasil pekerjaan       

70 Fokus perhatian pada kecukupan upah atau gajih para anggota       

71 Secepat mungkin memberikan upah setelah pekerjaan para anggota selesai       

72 Lebih mementingkan kepuasan individual anggota dalam bekerja       

73 Memenuhi permintaan anggota merubah jadwal penyelesaian kerja        

74 Memenuhi permintaan anggota untuk melengkapi peralatan kerja       

75 Mempertimbangkan masukan-masukan perbaikan sistem kerja organisasi       

 Nilai rata-rata      … 
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Pedoman scoring 

 

  Setiap pilihan penilaian untuk masing-masing item di dalam instrumen ini dikalikan 

nilai bobot “20”. Dengan demikian apabila salah item misalnya mendapat pilihan “4”, maka 

dikalikan dengan bobot nilai akan memperoleh skor 4 x 20 = 80. Adapun nilai rata-rata (M) per 

sub-scale diperoleh dengan menjumlah perolehan total skor (∑) dibagi dengan jumlah item pada 

setiap sub-scale.  

 

Analisis Data 

 

  Data yang diperoleh dari hasil data entry melalui prosedur aplikasi software pengukuran 

dianalsis secara deskriptip.  Nilai-nilai (values) setiap variabel yang diukur dihitung melalui 

proses penjumlahan (SUM) dan rata-rata hitung (MEAN). Hasilnya per kategori dideskripsikan 

berdasarkan klasifikasi penilaian sebagai berikut.  

 

Tabel 3.3. Klasifikasi Tingkat Efektivitas Kepemimpinan Sekolah 

Rentangan 

skor item 

Tingkat efektivitas 

kepemimpinan Sekolah  

81    -    100 Sangat efektif 

61    -      80 Efektif 

41    -      60 Cukup efektif 

21   -       40 Kurang efektif 

  0   -       20 Tidak efektif  

  

 

Tabel 3.4. Klasifikasi Kekuatan Budaya Organisasi 

Rentangan skor item Tingkatan kekuatan budaya organisasi  

81    -    100 Sangat kuat  

61    -      80 Kuat 

41    -      60 Cukup kuat 

21   -       40 Kurang kuat 

  0   -       20 Tidak kuat 
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Tabel 3.5. Klasifikasi Kecenderungan Situasi Organisasi 

 

Rentangan skor 

item 

Kekuatan posisi atau 

kedudukan sebagai 

pemimpin 

Struktur 

tugas/organisasi 

Hubungan 

kemanusiaan 

81    -    100 Sangat kuat  Sangat jelas Sangat memadai 

61    -      80 Kuat Jelas Memadai 

41    -      60 Cukup kuat Cukup Cukup memadai 

21   -       40 Kurang kuat Kurang jelas Kurang memadai 

  0   -       20 Tidak kuat Tidak jelas Tidak memadai 

    

 

 

Rekomendasi orientasi kepemimpinan 

Deskripsi situasi organisasi organisasi dan rekomendasi kepemimpinan yang dianjurkan 

untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan sekolah dapat dijelaskan secara garis besar 

sebagaimana diringkas dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.6. Deskripsi Situasi Organisasi dan Rekomendasi Orientasi Kepemimpinan  

Kondisi Aspek Penilaian Situasi 

Organisasi 

Skor Deskripsi Hasil Penilaian Situasi Rekomendasi Orientasi Kepemimpinan   

I Tugas/Struktur Organisasi 0-50 Tidak Jelas - Kurang Jelas Task Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas) Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 0-50 Tidak Memadai - Kurang Memadai 

Hubungan Kemanusiaan  0-50 Tidak Baik - Kurang Baik   

   

II Tugas/Struktur Organisasi 0-50 Tidak Jelas - Kurang Jelas People Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia) 
Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 51-100 Cukup Memadai-Sangat Memadai  

Hubungan Kemanusiaan  0-50 Tidak Baik - Kurang Baik 

   

III Tugas/Struktur Organisasi 51-100 Cukup Jelas – Sangat Jelas People Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia) 
Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 0-50 Tidak Memadai – Kurang Memadai 

Hubungan Kemanusiaan  0-50 Tidak Baik – Kurang Baik 

   

IV Tugas/Struktur Organisasi 51-100 Cukup Jelas – Sangat Jelas People Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia) 
Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 51-100 Cukup Memadai-Sangat Memadai  

Hubungan Kemanusiaan  0-50 Tidak Baik – Kurang Baik 

   

V Tugas/Struktur Organisasi 0-50 Tidak Jelas - Kurang Jelas People Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia) 
Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 0-50 Tidak Memadai – Kurang Memadai 

Hubungan Kemanusiaan  51-100 Cukup Baik – Sangat Baik 

   

VI Tugas/Struktur Organisasi 0-50 Tidak Jelas - Kurang Jelas Task Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas) 

 

 

 

 

 

Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 51-100 Cukup Memadai-Sangat Memadai  

Hubungan Kemanusiaan  51-100 Cukup Baik – Sangat Baik 

   



186 
 

186 
 

 

VII Tugas/Struktur Organisasi 51-100 Cukup Jelas – Sangat Jelas Task Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas)  Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 0-50 Tidak Memadai – Kurang Memadai 

 Hubungan Kemanusiaan  51-100 Cukup Baik – Sangat Baik 

    

VIII Tugas/Struktur Organisasi 51-100 Cukup Jelas – Sangat Jelas Task Oriented Leadership 

(Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas)  Kedudukan/Kekuatan Pemimpin 51-100 Cukup Memadai-Sangat Memadai  

 Hubungan Kemanusiaan  51-100 Cukup Baik – Sangat Baik 
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IV. Penutup 

 
Sesuai dengan maksudnya buku manual ini dibuat sebagai penuntun 

pemanfaatan media teknologi website dalam pengukuran budaya organisasi. 

Optimalisasi pendayagunaannya sangat tergantung kepada ketersedian sarana 

pendukung berupa jaringan oline yang memadai terutama di lingkungan para 

pengguna. Untuk masa-masa akan datang, kualitas produk software ini akan terus 

ditingkatkan guna menjamin efektivitas pemanfaatannya Sehingga dapat membantu 

peningkatan mutu peyelenggaran  sistem pendidikan di tanah air.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengembangkan konstruk budaya organisasi dan pengukuran efektivitas 

kepemimpinan sekolah. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor situasional yang elusif dan kompleks. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan faktor 

budaya sebagai pendukung operasional kepemimpinan organisasi sekolah. Hal ini sangat diperlukan guna 

menghadapi tantangan-tantangan internal dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan benar-benar dapat 

mencapai tiujuan yang dicita-citakan. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa terdapat sejunlah jenis budaya 

organisasi yang mewarnai sekolah dan menentukan keberhasilan kepemimpinan pendidikan. Untuk mendeteksi 

jenis budaya yang berkembang dan dan mengukur efektivitas kepemimpinan, penelitian ini merumuskan indikator-

indikator masing-masing budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan. Implikasinys adalah bahwa kepala sekolah 

sangat berkepentingan dalam membaca dan memahami kecenderungan budaya yang berkembang di lingkungan 

kerja. Mereka diharapkan menyesuaikan pendekatan kepemimpinan, sekaligus melakukan perubahan-perubahan 

budaya jika diperlukan guna menjamin keberlangsungan proses kepemimpinan. Untuk memperoleh kesimpulan-

kesimpulan komprehensif, diperlukan penelitian lanjutan dengan melibatkan variabel berbeda dan konteks yang 

lebih luas.  

 

Budaya organisasi merupakan salah satu konstruk yang menjadi perhatian banyak 

peneliti perilaku prganisasi. Intensitas elemen organisasi ini memberikan diprediksi dapat 

memberikan dampak tertentu terhadap perilaku kerja individu di dalam sebuah organisasi 

sekolah. Gejala demikian 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, 1987). Bahkan Yukl (2002) menegaskan bahwa dengan perubahan-

perubahan budaya organisasi, pimpinan puncak secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

motivasi dan perilaku kerja para anggota. Untuk menjamin keberlangsung proses manajemen 

pendidikan, maka para kepala sekolah sebagai pimpinan organisasi perlu menyesuaikan atau 

melakukan perubahan pendekatan yang dipilih sesuai dengan tuntutan aspek situasional, 
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khususnya budaya organisasi yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini (Datnow & 

Castellano, 2001).  

Hasil-hasil penelitian telah membuktikan bahwa para pimpinan organisasi 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 penyesuaian budaya organisasi 

guna meningkatkan kemampuan para anggota melakukan tindakan-tindakan inisiatif, perbaikan 

kualitas pelayanan para pelanggan, dan produktivitas organisasi (Bartol et al., 2002; McKee et 

al., 2013). Paper ini menyajikan sebuah program penelitian dalam rangka mengembangkan 

konstruk budaya organisasi, mengidentifikasi tipe budaya organisasi yang diterapkan, dan 

mengukur efektivitas kepemimpinan sekolah. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review yang secara teknis 

dilaksanakan dalam bentuk meta analysis dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari 

beberapa hasil kajian teori dan penelitian terdahulu. Asumsi dasar model demikian adalah 

bahwa terdapat kebenaran umum temuan dengan mempertimbangkan berbagai potensi maupun 

kelemahan dari kajian multi sumber yang relevan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik 

ini dapat membandingkan hasil-hasil studi, mengidentifikasi perbedaan-perbedaan, hubungan-

hubungan antar variable yang dijadikan fiokus penelitian. Yang dijadikan sumber sumber-

sumber kajian penelitian ini berasal dari karya-karya akademik berupa artikel dan text-book 

hasil-hasil penelitian dan gagasan. 
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Hasil 

Bagaimana konstruk budaya organisasi dikembangkan oleh para peneliti? 

Budaya organisasi berakar dari sejumlah faktor organisasional. Secara umum 

didefinisikan sebagai sharing antar anggota mengenai kepercayaan, harapan, nilai-nilai, norma, 

rutinitas yang mempengaruhi 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) mendiskusikan budaya organisasi dengan menggunakan istilah 

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 menentukan 

bagaimana segala sesuatunya berjalan. Unsur-unsur ini membatasi bagaimana sesorang bekerja, 

bertingkahlaku, berbicara, bergaya, dan keharusan-keharusan yang perlu dipatuhi oleh 

seseorang. 

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

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

anggota organisasi. Keempat komponen budaya organisasi ini berasal dari lingkungan 

masyarakat, dibawa oleh para individu atau anggota organisasi (Jones & George, 2006). Budaya 

organisasi yang sudah tertanam di dalam sistem organisasi mampu mengkonsolidasikan asumsi-

asumsi dan tujuan-tujuan para anggota organisasi (Russell, 2001). Hal ini dipertahankan dan 

diadopsi individu, sehingga dapat mewarnai budaya organisasi yang ada. Sergiovanni (1987, p. 

220) berpendapat bahwa lingkungan organisasi sekolah memiliki dimensi budaya tertentu yang 

dimanifestasikan ke dalam empat level: airtifact, perspectives, values, dan assumptions.  

Terdapat sejumlah tipe budaya organisasi yang berhasil diidentifikasi oleh sejumlah 

peneliti. Masing-masing tipe diduga dapat mewarnai perilaku anggota dan pimpinan dalam 

melaksanakan tugas-tugas organisadsi. Sebagian penulis dan peneliti menyebutnya “corporate 
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culture” (Chiang dan Birtch, 20097). Ada juga yang melukiskannya sebagai budaya birokratis, 

inovatif, dan supportif (Lok & Crawford, 2004; Wallach, 1983).  Quinn (1989), Cameron & 

Quinn (2006), dan Ferreira & Hill  (2008) menamakannya clan, adhocracy, hierarchy, dan 

market oriented. Variasi tipe-tipe tersebut diprediksi mempengaruhi tingkat efektivitas tipe 

kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi. Tipe-tipe dasar yang telah berhasil 

diidentifikasi oleh para peneliti dideskripsikan sebagai berikut. 

 

Budaya birokratis atau hirarkhis 

Organisasi birokratis lebih mencerminkan aspek formalitas atau dserba formal dengan 

menerapkan sistem birokrasi yang ketat dan sangat terestruktur. Budaya ini bercirikan perilaku 

organisasi yang menekankan pada standar reliabilitas, standardisasi, preditabilitas, dan efisiensi. 

Unsur-unsur teknis manajemen didesain sebagai pengikat kuat untuk segenap komponen kerja 

manajemen, missal meliputi peraturan-peraturan, prosedur, dan kebijakan-kebijakan 

operasional. Perilaku kerja para anggota mengacu kepada semua elemen tersebut. Fungsi 

pimpinan lebih ditekankan kepada peran sebagai “organisator” bertugas dan bertanggungjawab 

memastikan bahwa semua orang yang bekerja di dalam unit-unit yang ada harus mematuhi apa 

yang telah digariskan dalam unsur-unsur tersebut. Di samping itu, mereka amelaksanakan 

tugas-tugas pekerjaan secara ekonomis, atau dengan tingkat pembiayaan yang minimal. 

(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. 

 

Budaya kekeluargaan  

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

(clan). Jenis ini lebih menekankan kepada teamwork, keterlibatan anggota, pemberdayaan, 

kohesivitas, partisipasi, dan komitmen korporasi kepada para bawahan, dan tim kerja. Kondisi 
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demikian dipertahankan bersama melalui sikap loyalitas para anggota dan tradisi. Di dalam 

konteks ini, para pemimpin lebih banyak memerankan figur sebagai mentor dan orang tua. 

Tanggung jawab mereka adalah memberdayakan, dan memberikan kemudahan para anggota 

untuk berpartisipasi, berkomitmen, dan bersikap loyal.  

 

Adhokrasi (adhocracy) 

 

Budaya adhokrasi menggambarkan sebuah organisasi yang dinamis, kreatif, dan 

memiliki semangat entrepreneurial. Organisasi demikian diperlukan untuk menghadapi suasana 

lingkungan yang serba tidak pasti dan tidak stabil. Nilai-nilai umum yang dimiliki organisasi 

meliputi fleksibilitas, penyesuaian, pengambilan risiko, eksperimentasi, dan inisiatif. Di 

samping itu, para pemimpin organisasi bertipe demikian memiliki visi yang jelas. 

Kepemimpinan yang cocok dalam situasi demikian adalah yang lebih menekankan kepada 

prinsip-prinsip empowerment atau participation (Yukl, 2002). 

 

Budaya pasar  

Budaya pasar mewarnai organisasi yang berorientasi kepada persaingan dan tujuan yang 

ingin dicapai. Fokus pada produktivitas, keuntungan, alokasi pasar, penetrasi dan perebutan 

pasar. Pemimpin dalam situasi market culture diharapkan memiliki semangat kerja yang kuat, 

pekerja keras, dan siap menjadi pesaing yang siap menghadapi tantangan (Cameron & Quinn, 

2006). 

 

Budaya pembaharuan 

Organisasi sekolah yang digolongkan menerapkan model budaya inovatif (innovative 

culture) pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan jenis-jenis organisasi yang menganut 

paham market oriented. Salah seorang peneliti yang memperkenalkan tipe budaya demikian 

seperti Wallach (1983) melalui Organizational Culture Index yang dikembangkannya 

menggambarkan suasana atau dinamika kerja dalam unit-unit organisasi sebagai lingkungan 

kerja yang dinamis dan menarik perhatian bagi kebanyakan pekerja. Sekaligus dinilai sebagai 
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tempat yang tepat bagi para pegawai atau anggota yang menyukai pembaharuan, tuntutan kerja 

dengan kreativitas tinggi, keberanian mengambil risiko, dan dengan semanngat kewirausahaan 

yang luar biasa (entrepreneurial and ambitious people). Dengan demikian, sekaligus dapat 

berfungsi sebagai tempat bekerja bagi orang-orang yang ingin memiliki kebebasan untuk 

menyalurkan bakat dan minat masing-masing. Kepemimpinan diterapkan dengan banyak 

dorongan-dorongan atau motivasi dan secara konstan dan berkelanjutan. Umumnya menjadi 

temapt para pekerja yang memiliki semangat atau moral kerja yang sangat tinggi dalam meraih 

keberhasilan untuk organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja.      

 

Budaya suportif  

 

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

sebagai sebuah keluarga dalam rumah tangga. Sebagian besar orang yang pernah mengalamai 

bekerja dalam suasana lingkungan kerja suportif akan menilai bahwa mereka sebagai anggota 

diperlakukan oleh para manajer mereka dengan penuh kehangatan dan kelembutan atau 

bersikap sangat bersahabat. Wallach (1983, p. 33) disebut “fuzzy”. Rasa keterbukaan, saling 

percaya satu sama lain, keamanan yang dirasakan dalam bekerja, adil, dan penuh harmoni. 

Proses berorganisasi lebih ditekankan kepada perilaku manajemen yang conern kepada interaksi 

bersifat sosial, kemanusiaan, kolaboratif, dan keuntungan timbal balik (Wallach, 1983).   

 

 

Pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan 

 

Wallach berpendapat tidak ada istilah baik atau buruk tipe budaya organisasi apapun 

(1983, p. 32). Budaya organisasi dikatakan efektif jika memperkuat manajemen dan usaha-

usaha individu dalam merealisasikan visi, misi, dan pencapaian tujuan kerjasama (Burhanuddin, 

2013; Wallach, 1983). Efektivitas tipe yang dikembangkan tergantung kesesuaiannya dengan 

kebutuhan individu dan organisasi sekolah (Sergiovanni, 1987). Hasil-hasil penelitian Yukl 

(2002) dan Sashkin (1984) menunjukkan bahwa  budaya organisasi sebagai bagian aspek-aspek 

kontingensi menentukan bagaimana pemimpin berperilaku, proses mempengaruhi, sikap dan 
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perilaku anggota. Oleh sebab itu hasil-hasil penelitian lain yang relevan menunjukkan adanya 

hubungan yang erat antara budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan. (Kwantes & 

Boglarsky, 2007; Yukl, 2002).  Di samping itu, berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan 

kerja secara intrinsic, dan pada gilirannya mampu meningkatkan efektivitas kepemimpinan 

organisasi.  

Penelitian 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 

dalam Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Keterkaitan budaya organisasi dengan variabel-variabel efektivitas kepemimpinan 

 

Kajian teori dan hasil-hasil riset yang dibahas 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. 

Proses  

memimpin 

Perilaku  

bawahan  

 

Perilaku 

kepemimpinan 

 

Budaya organisasi yang berkembang 

Kinerja 

kepemimpinan  
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4. Budaya organisasi yang telah melekat kuat keada segenap anggota. 

5. Organisasi yang mempromosikan nilai tanggung jawab sosial. 

6. Lebih menekankan akurasi dalam bekerja, prediktabilitas, dan keberanian pengambilan 

risiko. 

7. Organisasi yang menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kemampuan beradaptasi dengan 

tuntutan situasional. 

Mengukur kecenderungan budaya dan efektivitas kepemimpinan di sekolah  

Untuk mendeteksi budaya dan efektivitas kepemimpinan di sekolah, penelitian ini 

mengembangkan produk software pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan. 

Dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik tentang budaya organisasi yang 

diprediksi mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Instrumen dalam sistem ini didesain 

berdasarkan hasil uji validitas item dan indikator-indikator budaya organisasi, efektivitas 

kepemimpinan, dan faktor-faktor situasional organisasi sekolah. Bagaimana sistem program 

tersebut bekerja diilustrasikan sebagai cybernetic system dalam Gambar 2. Produk penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pedoman: bagaimana seorang pemimpin dalam hal ini kepala 

sekolah misalnya menghadapi kenyataan bahwa kepemimpinan yang dilaksanakan ternyata 

tidak efektif. Program ini akan memberikan sinyal perlu tidaknya mereka melakukan 

perubahan-perubahan atau modifikasi pendekatan kepemimpinan dan penyesuaian tipe budaya 

organisasi sesuai tuntutan situasi sehingga efektivitas kepemimpinan dapat tercapai.  
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Gambar 2.   Cybernetic model deteksi budaya organisasi dan kepemimpinan Sekolah 

 

Adapun pengukuran kinerja kepemimpinan sekolah, indikator-indikator dikembangkan 

terkait fungsi kepala sekolah sebagai leader. Antara lain meliputi pengambilan inisiatif, 

keputusan, dan langkah-langkah konkrit peningkatan mutu pendidikan melalui proses 

kepemimpinan efektif (Bush & Middlewood, 2005). Kontribusi kepemimpinan berbasis sekolah 

dapat diukur sejauhmana pelaksanaan fungsi fungsi atau praktik kepemimpinan baik sebagai 

manajer maupun leader menyentuh komponen-komponen organik administrasi dan supervisi 

pendidikan (administrative and supervisory leadership) antara lain kurikulum/ pembelajaran 

personalia, sarana prasarana, keuangan, kesiswaan, dan hubungan masyakat. Penelitian 

Robinson et. al (2008) tentang pengaruh kepemimpinan terhadap hasil akademik dan non-

akademik sekolah menggunakan lima dimensi dalam pengukuran efektivitas ekepemimpinan: 

(1) perumusan visi dan tujuan-tujuan organisasi sekolah; (2) pengelolaan sumber daya 

pembelajaran secara strategic; (3) merencanakan, mengkoordinir, menilai kinerja pembelajaran 

dan kurikulum; (4) peningkatan profesi guru/staf melalui promosi dan partisipasi dalam rangka 

peningkatan kapasitas belajar para guru; dan (5) menjamin tersedianya lingkungan organisasi 

sekolah yang suportif.  

Kepemimpinan sekolah dikatakan berhasil atau efektif manakala kepala sekolah tersebut 

dapat  melaksanakan fungsi kepemimpinannya, antara lain dalam kelima dimensi di atas. 
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Indikator-indikator pengukuran efektivitas kepemimpinan dapat dikembangkan berdasarkan 

dimensi-dimensi tersebut. Misalnya dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Dimensi 1: perumusan visi dan tujuan-tujuan organisasi sekolah 

Dalam dimensi pertama kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan mendorong 

seluruh anggota untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek filosofi dan nilai-nilai 

pendidikan. Kepala sekolah mengkoordinir para guru, orang tua, wakil masyarakat dalam proses 

perumusan visi, misi, dan tujuan. Mengkomunikasikan hasil rumusan komponen tujuan sekolah 

kepada staf sekolah, orang tua, anggota masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Di samping 

itu, kepala seolah perlu aktif memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua anggota 

tentang bagaimana usaha-usaha pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. 

 

 

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 berhubungan dengan penyusunan rencana 

kurikulum sekolah, metode mengajar, dan pelaksanaan rencana pengajaran oleh para guru, dan 

penyelenggaraan penilaian prestasi belajar siswa. 

 

Dimensi 4: Peningkatan profesi guru/staf melalui promosi dan partisipasi dalam rangka  

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 



199 
 

199 
 

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.  

 

 Keterkaitan masing-masing komponen budaaya organisasi dan kepemimpinan dapat 

dijelaskan sebagaimana Nampak pada Ganmbar 3.  
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Gambar 3 Konstruk budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah 

 

Pembahasan  

 

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

organisasional (Burhanuddin, 2013). Ketika penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tertentu 

menuntut kreativitas dan autonomi individual yang sangat tinggi, di mana produk akhir 

pekerjaan dapat dituntaskan oleh seorang pekerja, maka organisasi mungkin perlu dirancang 

berbentuk birokrasi atau sistem hirarkhi kelembagaan yang lebih terperinci. Di dalam situasi 

demikian, kepemimpinan yang efektif adalah yang menggunakan pendekatan partisipasi 

individual (individual participation) karena pendekatan ini dapat memberikan kesempatan 

otonomi penuh perseorangan anggota dalam mengambil keputusan tentang penyelesaian akhir 

pekerjaan yang dibebankan kepada masing-masing anggota. Sebaliknya, untuk pekerjaan-

pekerjaan yang membutuhkan ketergantungan antar unit atau interacting work team (Sashkin, 

1984), maka group participation atau teamwork dinilai lebih cocok.  

Seganap organisasi akan menunjukkan variasi budaya, mengandung keunikan masing-

masing dan terbukti memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan (Kwantes & 

Boglarsky, 2007).  Untuk menjadi pemimpin yang efektif, maka mereka perlu memiliki 

wawasan yang memamadai mengenai budaya yang dihadapi. Bartol et al. (2002) melaporkan 

bahwa para manajer yang telah melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian budaya 

organisasi mampu meraih keberhasilan dalam memimpin organisasi. Untuk itu pemimpin perlu 

mengkomunikasikan visi, misi, dan srategi  organisasi kepada para anggotanya. 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). 
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Pimpinan organisasi sekolah, dengan demikian perlu memiliki kemampuan untuk 

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

menghendaki, merubah budaya-budaya kerja tertentu sesuai konteks situasional yang dihadapi 

(Bush & Middlewood, 2005; Champoux, 2003; Wallach, 1983). Strategi demikian 

memungkinkan proses kepemimpinan dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi penuh 

terhadap keberhasilan organisasi sekolah (Burhanuddin, 2016). 

 

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 

penggunaan sistem penghargaan terhadap prestasi kerja individu maupun kelompok. 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan penelitian 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 

memutuskan pola leadership behaviour yang diperlukan sekolah.  Misalnya, apakah suportif 

atau direktif, orientasi kepada manusianya” atau orientasi kepada tugas” yang dipandang lebih 

berhasil mempengaruhi para guru tersebut dalam proses kerjasama organisasi. Proses leadership 

yang efektif untuk sekolah adalah strategi leader yang mampu memimimpin dalam memenuhi 

tuntutan situasional tersebut, baik yang terkait dengan elemen individual maupun 

organisasional. Kepala sekolah dengan demikian perlu memiliki kemampuan mendiagnosis 

elemen-elemen situasional ini, khsusnya budaya organisasi yang sedang diadopsi. Pengenalan 

setting lingkungan pekerjaan yang dipimpin diharapkan dapat memberikan sinyal dan sekaligus 
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pedoman rasional bagi mereka untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu maupun bentuk-

bentuk inovasi pendekatan kepemimpinan dan manajemen yang lebih proporsional. Sehingga 

proses kepemimpinan yang dilaksanakan benar-benar bersinergi dengan budaya yang ada, 

sekaligus mampu menjamin keberhasilan sekolah dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan 

organisasi pendidikan. 

 

Implikasi dan keterbatasan penelitian 

 

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengembangkan lingkungan kerja yang 

dapat mendukung proses kepemimpinan. Sebagai pemimpin organisasi, mereka ditantang 

melakukan perubahan-perubahan dalam rangka menjawab tuntutan situasional. Untuk dapat 

menjalankan peran ini, perlu memiliki kepekaan sosial dan kesadaran organisasional. 

Kebutuhan dan keinginan anggota harus dipahami dengan baik. Demikian juga karakteristik 

budaya organisasi yang sedang diadopsi, harus dikenal secara komprehensif agar dapat 

dijadikan dasar dalam pengembangan model kepemimpinan yang sesuai.  

 

Hasil penelitian pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan di sekolah-

sekolah saran memiliki keterbatasan terapan. Alasannya adalah bahwa budaya organisasi 

merupakan bagian dari faktor dinamis, dan bersifat kontekstual. Budaya yang berhasil dideteksi 

dan dinilai efektif untuk diterapkan di sekolah sampel, belum tentu cocok jika diadopsi oleh 

sekolah lainnya.Terdapat banyak aspek yang masih perlu dipertimbangkan dalam menerapakan 

konklusi-konklusi penelitian terhadap lingkungan organisasi sekolah yang lebih luas Aspek-

aspek ini, antara lain kondisi hubungan antar anggota dan pimpinan, struktur organisasi yang 

diterapkan, fokus atau prioritas organisasi, karakteristik pemimpin dan para anggota. Kesemua 

unsur ini akan menentukan arah bagaimana organisasi sekolah akan dikembangkan.  

 

 

 

Leadership orientation as mediator  

of organizational culture effects on school leadership  
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Abstract: 

School leadership is predicted to be influenced by organization culture. However this claim can be 

argued for such a connection is potentially determined by the way people to be led. This study was 

aimed to investigate the influences of organizational culture on leadership, and how leadership 

orientations mediate this relationship. The study was conducted employing quantitative approach with 

a multiple regression design. Findings indicate the types of organizational cultures had indirect effects 

of leadership performance. These were mediated by leadership orientations implemented in school 

organizations.  School leaders, then, need to explore how leadership models are compatible with the 

contexts where particular types of culture may exist. Other studies are expected to relate this research 

focus with different variables in order to produce more comprehensive conclusions.  

Keywords: organizational culture, school leadership, leadership performance 

  

I. INTRODUCTION 

School as an organization is perceived to be influenced by organizational situation. This includes 

the types of organizational culture that may be rooted in the school environment. These subsequently 

impact the way school leaders work with their members and employ appropriate leadership styles or 

orientations (Kruger et al., 2007; Yukl, 2002).  Evidence from previous studies and literature explain that 

the effectiveness of leadership in most organizations is determined by leaders’ behaviour and capacities 

to choose and implement the proper orientations. To develop the framework of this study, overview of 

organizational culture, leadership orientation, and effects of organizational culture on leadership 

performance are discussed. The investigation was guided by three research questions: (1) does 

organizational culture influence school leadership effectiveness? (2) do leadership orientations (people 

oriented & task oriented) influence school leadership performance? and (3) are effects of organizational 

culture types on school leadership mediated by leadership orientations? 

 

Overview of organizational culture 
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Organizational culture as a part of situation is regarded having certain impacts on leadership 

performance. This term is defined in many literature as sharing among members on values, belief, norm, 

assumptions, and routinity. These are brought into the workplace, adopted, and kept by members 

(Ployhart, Hale-Jr, & Campion, 2014; Schein, 2010). The embedded values of culture guide behaviour 

and consolidate individual efforts to work cooperatively to achieve organizational goals and objectives 

(Champoux, 2003; Gibson et al., 2006; Jones & George, 2006; Lok & Crawford, 2004; Yukl, 2002). 

This term is also known as corporate culture. It refers to an acknowledgement of different members 

behaviours and how they work in handling jobs (Wallach, 1983). Bartol et. al. (2002) also explain 

elements of organization culture connecting members within an organization. School as organization has 

cultural dimensions manifested into four levels including values, artefact, assumptions, and  perspectives 

(Sergiovanni, 1987, 1991).  

The construct of organizational culture as found in studies and experienced in public 

organizations comprise of several types of organizational culture. These are known as bureaucratic, 

supportive, clan, adhocracy, market, and innovative  (Cameron & Quinn, 2011; Ferreira & Hill, 2008; 

Lok & Crawford, 2004; Schein, 2010; Wallach, 1983). 

The bureaucratic model concerns more on rule of work, standard, reliability, predictability, and 

efficiency. Supportive on the other hand put attention on harmony and worm relations among people, 

subtleness, friendly, openness, trust, security, fairness, and mutual understanding of individuals 

(Wallach, 1983). Clan organization is described by Cameron & Quinn (2006) where members are treated 

as a part of family. Teamwork, participation, empowerment, cohesiveness, and corporate commitment 

portray the way leaders and followers work together. Adhocracy provides a dynamic environment at 

work where people are creative, dynamic, innovative, and employ entrepreneurial programs and the 

opportunities. Market oriented model value higher productivity for members, corporate benefits, market 

penetration, and competition. Finally, leaders in innovative environment encourage their members to 

pursue higher achievements with strong motivation and morale. This type has similarities with market 

orientated organizations.  

Those types of culture are predicted to characterizing a school organization, and automatically 

differentiate one school compared to other schools. This phenomenon consequently becomes a 

challenging issue that will be experienced by educational leaders especially principals who work within 

the complex school organization system. Principals as leaders, then, have to be familiar with the school 

context and its embedded culture (Datnow & Castellano, 2001; Ferreira & Hill, 2008; Robinson et al., 

2008). The dynamic situational factor of culture that must be considered in selecting and implementing 

sorts of leadership approaches appropriately (Schein, 2010) – to ensure the achievement of higher 

leadership performance within the school organization (Somech & Wenderow, 2006; Wiyono, 2017).  

 

Leadership orientations 

Research in leadership identified various models of leadership that can be used at organizations 

including schools. For the purpose of study, two models are introduced including “people oriented” and 

“task oriented”. These were initially developed as leadership orientations by Fiedler (Fiedler, 1981) in 

his Contingency theory of leadership. Leaders who choose task oriented type concern more on work 

targets that must be accomplished by workers, keeping on schedule and deadline, and efficiency in 

handling related activities. As followers, they are controlled and monitored regularly to ensure the 

completion of tasks assigned to each individual, group, and unit. Contingency theory views effectiveness 

of the orientations depends on individual and organizational condition when those are implemented.  
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Effects of organizational culture on leadership performance 

 

Previous research findings and literature conclude that organizational culture as part of situation 

influence school leadership effectiveness (Bush & Middlewood, 2005). This proposition is in line with 

leadership dependency on situation (McKee et al., 2013; Schein, 2010; Yukl, 2010). Culture and the way 

how leaders behave in school organization will have subsequent impacts on academic student 

achievement and their performance. This also determine teachers behaviour and the quality of 

professional development program at the school system (Kruger et al., 2007).  

 

However, connections between culture and its dependent factors are not a simple model. Effects 

of particular organization cultures are potentially mediated by leadership models or orientations 

employed by leaders as well as the principals. To conclude, these influence school leadership 

performance, but they may have only indirect effects on leadership performance. In order to implement 

leadership strategies successfully, principals have to adjust their style of leadership with the situation 

they encounter, explore various leadership models and choose and employ the appropriate one. (Datnow 

& Castellano, 2001; Ferreira & Hill, 2008; Robinson et al., 2008). Based on this theoretical overview, 

two hypotheses are proposed: (Ho1) organizational cultures (bureaucratic, supportive, market, clan, 

adhocracy, innovative) do not have direct effects on any leadership orientations (people oriented & task 

oriented); (Ho2) effects of organizational cultures on leadership performance are not mediated by any 

leadership orientations: people and task oriented model; (Ho3) leadership orientations do not have direct 

effects on school leadership performance.  

 

II. Method 

The study was conducted employing quantitative approach with a multiple regression design.  

The study involved 220 primary school teachers in the City of Malang Indonesia. Purposive sampling 

method was used to select these sample members consisting of 71 male and 149 female. A set of survey 

questionnaire was developed to measure the observed variables. This was structured from 115 items on a 

five point Likert scale, and grouped into four measurement scales: organizational culture (40 items), 

leadership (40 items), organization situation (15 items), and leadership orientation (20 items). Sample 

items of the scales are: “jobs are highly structured” and “school has successfully publicized vision and 

mission statements to the public”. 

Internal consistency test was run that result in higher alpha coefficients for all items in each 

scale in the range of α = 0.70 – 0.91. Effects of independent variables on dependent variables were 

computed using path analysis method.   

III. Results 

In line with the main purpose of this study, data in this section is delivered to find out whether 

types of organizational culture (bureaucratic, supportive, market, clan, adhocracy, innovative) 
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simultaneously influence school leadership performance. Three research questions were raised in 

generating the research findings: (1) does organizational culture influence school leadership 

effectiveness? (2) do leadership orientations (people oriented & task oriented) significantly influence 

school leadership performance? and (3) are effects of organizational culture types on school leadership 

mediated by leadership orientations? In order to reveal responses to the two research questions, 

hypotheses were proposed including (Ho1) The types of organizational culture (bureaucratic, supportive, 

market, clan, adhocracy, innovative) do not have direct effects on any leadership orientations (people 

oriented & task oriented); (Ho2) effects of organizational cultures on school leadership performance are 

not mediated by any leadership orientations: people and task oriented model; (Ho3) leadership 

orientations do not have direct effects on school leadership performance. 

 

To test the proposed hypotheses, a theoretical model in Figure 1 was developed to measure 

organization culture effects on leadership orientation and leadership performance.  Factor scores for each 

variable were retrieved using principal components analysis. 

 

 

Figure 1. The hypothesized path model of organizational culture effects on leadership orientations and 

leadership performance 

 



208 
 

208 
 

Results of the analysis for the initial path model are presented in Table 1. Some estimates are 

retrieved with p values, > 0.05, or not significant.  The findings, thus, indicate not all organizational 

culture components had significant effects on leadership performance. For the purpose of interpretations, 

strength of the effects as represented by values for each coefficient can be interpreted using effect size 

classifications: (1) small (β = 0.02), (2) medium (β = 0.15), and (3) large (β = 0.35). 

Based on this guideline, as shown in the table, components of the organizational cultures only 

influence indirectly on leadership performance. Their effects are mediated by two of leadership 

orientations: people oriented and task oriented styles.  However, there are several predictors that provide 

small, negative, and insignificant effects. These include variables “Clan” on “Taskoriented” with 

estimate values of β = (-.116), p = 0.037 (> 0.01); “Burueauc” on “Peopleoriented” with estimate values 

of β = 0.029, p = 0.589 (> 0.01) “Adhoc” on “Taskoriented”, β = (-.047), p = 0.400 (> 0.01); “Clan” on 

“Peopleoriented”, β = (-.008), p = > 0.01; “Adhoc” on “Peopleoriented”, β = -.005), p = 0.919 (> 0.01). 

Table 1. Regression weights of the initial structure 

Criterion  
 

Predictor Estimate S.E. C.R. P 

Peopleoriented <--- Support .280 .053 5.256 *** 

Peopleoriented <--- Market .118 .053 2.219 .026 

Taskoriented <--- Innov .155 .056 2.773 .006 

Taskoriented <--- Clan -.116 .056 -2.083 .037 

Taskoriented <--- Support .145 .056 2.595 .009 

Taskoriented <--- Market .192 .056 3.446 *** 

Taskoriented <--- Burueauc .379 .056 6.793 *** 

Peopleoriented <--- Innov .331 .053 6.208 *** 

Peopleoriented <--- Burueauc .029 .053 .540 .589 

Taskoriented <--- Adhoc -.047 .056 -.842 .400 

Peopleoriented <--- Clan -.008 .053 -.143 .886 

Peopleoriented <--- Adhoc -.005 .053 -.101 .919 

LeadPerform <--- Peopleoriented .444 .050 8.891 *** 

LeadPerform <--- Taskoriented .421 .047 8.917 *** 

 

Since the estimates of the relationship of some latent variables and their predictor effects are not 

significant, the second model was proposed as shown in Figure 2. Compared with the first or initial path, 

some modifications were made in the second model. Both latent variables of “Bureaucratic” and “Clan” 

were only connected to one leadership orientation, that is “Tasklead” and  variable. While two arrows 

connecting “Adhocracy” to any other variables were removed.  
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Figure 2. The second model of organizational culture effects on leadership orientations and 

leadership performance 

 

Findings generated from this modified model were reported in Table 2. Results indicate the rest 

of predictors had significant direct effects on their criterion variables of leadership orientations and their 

indirect effects on school leadership performance. Table 3 also listed standardized coefficients of 

predictors in the modified model. All estimates are significant. This finding provide strong evidence that 

with the exception “adhocracy”, other types of organizational cultures (bureaucratic, supportive, market, 

clan, innovative) had relationships and with leadership orientation and its performance. Since the p 

values obtained are less than 0.05, the null hypothesis (Ho1) of this study that “the types of 

organizational culture (bureaucratic, supportive, market, clan, adhocracy, innovative) do not have direct 

effects on each of leadership orientations (people oriented & task oriented)” is partly rejected. In other 
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words, with the exception of “adhocracy” type, all the organizational culture types (bureaucratic, 

supportive, market, clan, adhocracy, innovative) had direct effects on both leadership orientations 

(people oriented and task oriented). 

On the other hand, such a finding also successfully rejected the null hypothesis (Ho2) that 

“effects of types of organizational cultures on leadership performance are not mediated by the two 

leadership orientations: people and task oriented model”. Thus, it can be claimed that the influences of 

types of organizational culture on leadership are mediated by leadership orientations: people and task 

oriented model. 

 

Table 2. Regression weights of the modified model 

Criterion 
 

Predictors Estimate S.E. C.R. P 

Peopleoriented <--- Support .305 .053 5.732 *** 

Peopleoriented <--- Market .129 .053 2.419 .016 

Taskoriented <--- Innov .145 .056 2.595 .009 

Taskoriented <--- Clan -.127 .056 -2.270 .023 

Taskoriented <--- Support .142 .056 2.550 .011 

Taskoriented <--- Market .189 .056 3.384 *** 

Taskoriented <--- Burueauc .373 .056 6.687 *** 

Peopleoriented <--- Innov .346 .053 6.507 *** 

LeadPerform <--- Peopleoriented .444 .049 9.057 *** 

LeadPerform <--- Taskoriented .421 .047 8.889 *** 

 

As illustrated in Figure 2, components of organizational cultures have significant effects on both 

leadership orientations and leadership performance. This also explains the types of cultures in the 

modified path had direct effects on the two leadership orientations. On the other hand their effects on 

school leadership performance were mediated by the leadership orientations: People oriented and task 

oriented leadership.  

Tabel 3. Standardized regression weights of the modified model  

Criterion 
 

Predictor Estimate 

Peopleoriented <--- Support .340 

Peopleoriented <--- Market .144 

Taskoriented <--- Innov .156 

Taskoriented <--- Clan -.136 

Taskoriented <--- Support .153 

Taskoriented <--- Market .203 

Taskoriented <--- Burueauc .401 

Peopleoriented <--- Innov .386 

LeadPerform <--- Peopleoriented .463 

LeadPerform <--- Taskoriented .454 
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But, as indicated in the second path model, there is still one predictor that had a very small and 

negative effect or relationship. This involve an effect of “clan” on “Taskoriented” with an estimate (-

.127) or in the standardized coefficient listed in Table 3 is (-.136), p = 0.023.  

To improve the model, the final path was structured as shown in Figure 3. Estimates obtained 

through this final model are significant. These are listed in Table 4. Effect sizes of predictor variables on 

their criterion variables are bigger. Those are indicated by higher standardized regression weights 

obtained in the path analysis results as recorded in Table 5 for this final model. Both arrows from 

leadership orientations leading to performance provide large effect size. This finding demonstrate 

significant and strong effects of people oriented (β = 0.47) and task oriented (β = 0.45) on leadership 

performance. Thus, Ho3, that leadership orientations do not have direct effects on school leadership 

performance is rejected. This study, then, find that the two leadership orientations had strong effects on 

leadership performance. 

 

Figure 3. The final model of organizational culture effects on leadership orientations and leadership 

performance 
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Table 4. Regression Weights of the final model  

   
Estimate S.E. C.R. P 

Peopleoriented <--- Support .305 .053 5.732 *** 

Peopleoriented <--- Market .129 .053 2.419 .016 

Taskoriented <--- Innov .121 .056 2.164 .030 

Taskoriented <--- Support .058 .056 1.043 .297 

Taskoriented <--- Market .186 .056 3.326 *** 

Taskoriented <--- Burueauc .370 .056 6.611 *** 

Peopleoriented <--- Innov .346 .053 6.507 *** 

LeadPerform <--- Peopleoriented .444 .049 9.101 *** 

LeadPerform <--- Taskoriented .421 .048 8.740 *** 

 

Begin with the organization culture effects on the two leadership orientations as the dependent 

or criterion variables, in detail the effect sizes performed by the associations among latent variables are 

summarized in Table 5. In referring to the classification of the effect sizes that has been defined in this 

study, “bureaucratic” type of organizational culture obtained the strongest effect on its criterion variable 

“task oriented leadership”. This is indicated by a larger effect size of β = 0.370 (β, > 0.35). This is 

followed by the other predictors that on average provided medium effect sizes (β, > 0.15). These include 

“supportive” effect on “people oriented” leadership style (β = 0.305); “market” organizational culture on 

“task oriented” leadership (β = 0.186); “market” on “people oriented style (β = 0.129); “Innovative” 

organization culture on “task oriented leadership style (β = 0. 121). The last predictor with the smallest 

coefficient was obtained by the effect of “supportive” culture on “task oriented leadership” (β = 0.58).  

Table 5. Standardized regression weights of the final model 

   
Estimate 

Peopleoriented <--- Support .340 

Peopleoriented <--- Market .144 

Taskoriented <--- Innov .133 

Taskoriented <--- Support .064 

Taskoriented <--- Market .205 

Taskoriented <--- Burueauc .407 

Peopleoriented <--- Innov .386 

LeadPerform <--- Peopleoriented .469 

LeadPerform <--- Taskoriented .450 

 

To summarize, the values retrieved from this final model that listed in Table 5 demonstrate 

strong evidence for the findings in explaining the both relationships among latent variables, and 

significant and strong effects of the predictors on their respective criterion variables investigated in this 

study. 
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IV.  DISCUSSION AND CONCLUSION 

Evidence from the measurement development indicated the scales have obtained accepted 

indicators as reliable and valid instruments since items had higher alpha coefficients and high loadings 

for the scales (Cohen et al., 2018). The data were, then, can be used further to discuss the research 

findings.  

The discussions in this section are driven in referring to the research questions developed in this 

study: (1) does organizational culture influence school leadership effectiveness? (2) do leadership 

orientations (people oriented & task oriented) influence school leadership performance? and (3) are 

effects of organizational culture types on school leadership mediated by leadership orientations? 

Hypotheses have been proposed as the base for the analysis and interpretations.  

Leadership performance within school systems are regarded to be influenced by the types of 

organizational culture employed by school leaders in particular principals. However this proposition was 

argued by many researchers in studies since effects of the culture are still determined by the way how 

school leaders lead their school organization (Bush & Middlewood, 2005) and the context when then 

leadership styles or orientations are implemented (Yukl, 2010). 

Three path models were developed to test the hypotheses for the multiple relationships among 

factors and predictor effects on criterion variables. Findings in the first model result in estimate values 

for the effects of culture on leadership performance as dependent or criterion variables. Results showed 

organizational culture had indirect effects of leadership. But not all predictors provided significant 

effects. The second model, thus, was initiated by including the paths that had significant regression 

weights. It provided strong evidence that in general the organizational culture had relationship with 

leadership orientations (both task and people oriented style) and lead to the increased school leadership 

performance. The first hypothesis (Ho1), “the types of organizational culture do not have direct effects 

on each of leadership orientations” is then rejected. It means that organizational culture can be concluded 

as having significant impact on leadership orientations. Coefficient regression weights in the second or 

modified model also contributed to the rejection of hypothesis (Ho2) that “effects of types of 

organizational cultures on leadership performance are not mediated by the two leadership orientations: 

people and task oriented model”. It can be explained that both leadership orientations (people and task 

oriented) mediate the influences of types of organizational culture on leadership. All these findings are in 

line with propositions of previous studies and literature (Ferreira & Hill, 2008; McKee et al., 2013; 

Schein, 2010).  

 Since in the second model, effect of “clan culture” on “task oriented” had a very small estimate, 

the model, was then refined in the third path model. This becomes a final path model that successfully 

provided significant and positive coefficients on their criterion variables. The model demonstrated strong 

effects of both “people oriented” and task oriented” on school leadership performance. These lead to the 

rejection of (Ho3): “leadership orientations do not have direct effects on school leadership performance 

is rejected”. The interpretation is the two leadership orientations had direct and strong effects on 
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leadership performance. Such a finding is relevant with other studies and literature or as suggested by 

(Ferreira & Hill, 2008; Robinson et al., 2008; Schein, 2010). 

In conclusion the types of organizational culture as well as those had significant effects 

(bureaucratic, supportive, market culture, innovative) influenced school leadership effectiveness. Both  

leadership orientations in term of people oriented and task oriented  had significant and direct effects on 

school leadership performance. Finally, effects of these types of organizational culture on school 

leadership were mediated by the implementation of task and people leadership models. The findings 

contribute to the theory and principles of management and leadership in improving school organizational 

performance. To pursue more comprehensive findings and conclusions, future research is suggested to 

investigate this study area involving other institutions as the target sample.  

 

REFERENCES 

1. Kruger, M.L., B. Witziers, and P. Sleegers, The impact of school leadership on school level 

factors: validation of a causal model. School Effectiveness and School Improvement, 2007. 

18(1): p. 1-20. 

2. Yukl, G.A., Leadership in organizations  5th ed. 2002, Upper Saddle River, N.J: Prentice-

Hall International Inc. 

3. Schein, E.H., Organizational culture and leadership (4th ed). 2010, San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 

4. Ployhart, R.E., D. Hale-Jr, and M.C. Campion, Staffing Within the Social Context, in The 

Oxford handbook of organizational climate and culture, P.E. Nathan, Editor. 2014, Oxford 

University Press: New York. 

5. Jones, G.R. and J.M. George, Contemporary management. 4th ed. 2006, Boston: McGraw-

Hill. 

6. Gibson, J.L., et al., Organizations:  Behavior,  structure, processes 12th ed. 2006, Boston: 

Boston: McGraw-Hill/Irwin. 

7. Lok, P. and J. Crawford, The effect of organizational culture and leadership style on job 

satisfaction and organisational commitment: a cross-national comparation. Journal of 

Management Development, 2004. 23(4): p. 321-338. 

8. Champoux, J.E., Organizational behavior: Essential tenets  2nd ed. 2003, Australia: 

Thompson South-Western. 

9. Wallach, E.J., Individuals and organizations: The cultural match. Training and 

Development Journal, 1983. 37(2): p. 28-36. 

10. Bartol, K., et al., Management: A Pacific rim focus. 3rd ed. 2002, Roseville NSW 2069, 

Australia: The McGraw Hill-Company Australia Pty Limited. 

11. Sergiovanni, T.J., The principalship: A reflective practice perpective. 1991, Boston: Allyn 

and Bacon, Inc. 

12. Sergiovanni, T.J., The principalship: a reflective practice perspective. 1987, Boston: Allyn 

and Bacon, Inc. 

13. Ferreira, A.I. and M.M. Hill, Organisational cultures in public and private Portuguese 

Universities: A case study High Educ 2008. 55: p. 637-650. 



215 
 

215 
 

14. Cameron, K.S. and R.E. Quinn, Diagnosing and changing organizational culture: Based on 

the competing values framework. 3rd ed. 2011, San Francisco, CA: JOSSEY-BASS. 

15. Cameron, K.S. and R.E. Quinn, Diagnosing and changing organizational culture: based on 

the competing values framework. 2006: Jossey-Bass. 

16. Robinson, V.M.J., C.A. Lloyd, and K.J. Rowe, The impact of leadership on student 

outcomes: an analysis of the differential effects of leadership types. Educational 

Administration Quarterly, 2008. 44(5): p. 635-674. 

17. Datnow, A. and M.E. Castellano, Managing and guding school reform: leadership in 

success for all schools. Educational Administration Quarterly, 2001. 37(2): p. 219-249. 

18. Somech, A. and M. Wenderow, The impact of participative and directive leadership on 

teachers' performance: The intervening effects of job structuring, decision domain, and 

leader-member exchange. Educational Administration Quarterly, 2006. 42(5): p. 746-772. 

19. Wiyono, B.B., The effect of self-evaluation on the principals' transformational leadership, 

teachers' work motivation, teamwork effectiveness, and school improvement. International 

Journal of Leadership in Education, 2017: p. 1-21. 

20. Fiedler, F.E., Leadership effectiveness. American Behavioral Scientist, 1981. 24(5): p. 619-

632. 

21. Bush, T. and D. Middlewood, Leading and managing people in education. 2005, London: 

Sage Publications. 

22. Yukl, G.A., Leadership in organizations. 7 ed. 2010, Upper Saddle River, N.J: : Prentice-

Hall International Inc. 

23. McKee, A., T. Kemp, and G. Spence, Management: a focus on leaders. 2013, Frenchs 

Forest NSW: Pearson. 

24. Cohen, L., L. Manion, and K. Morrison, Research Methods in Education. 2018, New York: 

Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

216 
 

Pengembangan Konstruk Budaya Organisasi 

dan Pengukurannya dalam Kepemipinan Sekolah 
 

Burhanuddin 

burhanuddin.fip@um.ac.id 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengembangkan konstruk budaya organisasi dan pengukuran efektivitas 

kepemimpinan sekolah. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor situasional yang elusif dan kompleks. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan faktor 

budaya sebagai pendukung operasional kepemimpinan organisasi sekolah. Hal ini sangat diperlukan guna 

menghadapi tantangan-tantangan internal dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan benar-benar dapat 

mencapai tiujuan yang dicita-citakan. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa terdapat sejunlah jenis budaya 

organisasi yang mewarnai sekolah dan menentukan keberhasilan kepemimpinan pendidikan. Untuk mendeteksi 

jenis budaya yang berkembang dan dan mengukur efektivitas kepemimpinan, penelitian ini merumuskan indikator-

indikator masing-masing budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan. Implikasinys adalah bahwa kepala sekolah 

sangat berkepentingan dalam membaca dan memahami kecenderungan budaya yang berkembang di lingkungan 

kerja. Mereka diharapkan menyesuaikan pendekatan kepemimpinan, sekaligus melakukan perubahan-perubahan 

budaya jika diperlukan guna menjamin keberlangsungan proses kepemimpinan. Untuk memperoleh kesimpulan-

kesimpulan komprehensif, diperlukan penelitian lanjutan dengan melibatkan variabel berbeda dan konteks yang 

lebih luas.  

 

Budaya organisasi merupakan salah satu konstruk yang menjadi perhatian banyak 

peneliti perilaku prganisasi. Intensitas elemen organisasi ini memberikan diprediksi dapat 

memberikan dampak tertentu terhadap perilaku kerja individu di dalam sebuah organisasi 

sekolah. Gejala demikian 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, 1987). Bahkan Yukl (2002) menegaskan bahwa dengan perubahan-

perubahan budaya organisasi, pimpinan puncak secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

motivasi dan perilaku kerja para anggota. Untuk menjamin keberlangsung proses manajemen 

pendidikan, maka para kepala sekolah sebagai pimpinan organisasi perlu menyesuaikan atau 

melakukan perubahan pendekatan yang dipilih sesuai dengan tuntutan aspek situasional, 

khususnya budaya organisasi yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini (Datnow & 

Castellano, 2001).  
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Hasil-hasil penelitian telah membuktikan bahwa para pimpinan organisasi 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 et al., 

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 penyesuaian budaya organisasi guna 

meningkatkan kemampuan para anggota melakukan tindakan-tindakan inisiatif, perbaikan 

kualitas pelayanan para pelanggan, dan produktivitas organisasi (Bartol et al., 2002; McKee et 

al., 2013). Paper ini menyajikan sebuah program penelitian dalam rangka mengembangkan 

konstruk budaya organisasi, mengidentifikasi tipe budaya organisasi yang diterapkan, dan 

mengukur efektivitas kepemimpinan sekolah. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review yang secara teknis 

dilaksanakan dalam bentuk meta analysis dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari 

beberapa hasil kajian teori dan penelitian terdahulu. Asumsi dasar model demikian adalah 

bahwa terdapat kebenaran umum temuan dengan mempertimbangkan berbagai potensi maupun 

kelemahan dari kajian multi sumber yang relevan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik 

ini dapat membandingkan hasil-hasil studi, mengidentifikasi perbedaan-perbedaan, hubungan-

hubungan antar variable yang dijadikan fiokus penelitian. Yang dijadikan sumber sumber-

sumber kajian penelitian ini berasal dari karya-karya akademik berupa artikel dan text-book 

hasil-hasil penelitian dan gagasan. 
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Hasil 

Bagaimana konstruk budaya organisasi dikembangkan oleh para peneliti? 

Budaya organisasi berakar dari sejumlah faktor organisasional. Secara umum 

didefinisikan sebagai sharing antar anggota mengenai kepercayaan, harapan, nilai-nilai, norma, 

rutinitas yang mempengaruhi 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) mendiskusikan budaya organisasi dengan menggunakan istilah 

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 menentukan 

bagaimana segala sesuatunya berjalan. Unsur-unsur ini membatasi bagaimana sesorang bekerja, 

bertingkahlaku, berbicara, bergaya, dan keharusan-keharusan yang perlu dipatuhi oleh 

seseorang. 

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

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

anggota organisasi. Keempat komponen budaya organisasi ini berasal dari lingkungan 

masyarakat, dibawa oleh para individu atau anggota organisasi (Jones & George, 2006). Budaya 

organisasi yang sudah tertanam di dalam sistem organisasi mampu mengkonsolidasikan asumsi-

asumsi dan tujuan-tujuan para anggota organisasi (Russell, 2001). Hal ini dipertahankan dan 

diadopsi individu, sehingga dapat mewarnai budaya organisasi yang ada. Sergiovanni (1987, p. 

220) berpendapat bahwa lingkungan organisasi sekolah memiliki dimensi budaya tertentu yang 

dimanifestasikan ke dalam empat level: airtifact, perspectives, values, dan assumptions.  

Terdapat sejumlah tipe budaya organisasi yang berhasil diidentifikasi oleh sejumlah 

peneliti. Masing-masing tipe diduga dapat mewarnai perilaku anggota dan pimpinan dalam 

melaksanakan tugas-tugas organisadsi. Sebagian penulis dan peneliti menyebutnya “corporate 

culture” (Chiang dan Birtch, 20097). Ada juga yang melukiskannya sebagai budaya birokratis, 
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inovatif, dan supportif (Lok & Crawford, 2004; Wallach, 1983).  Quinn (1989), Cameron & 

Quinn (2006), dan Ferreira & Hill  (2008) menamakannya clan, adhocracy, hierarchy, dan 

market oriented. Variasi tipe-tipe tersebut diprediksi mempengaruhi tingkat efektivitas tipe 

kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi. Tipe-tipe dasar yang telah berhasil 

diidentifikasi oleh para peneliti dideskripsikan sebagai berikut. 

 

Budaya birokratis atau hirarkhis 

Organisasi birokratis lebih mencerminkan aspek formalitas atau dserba formal dengan 

menerapkan sistem birokrasi yang ketat dan sangat terestruktur. Budaya ini bercirikan perilaku 

organisasi yang menekankan pada standar reliabilitas, standardisasi, preditabilitas, dan efisiensi. 

Unsur-unsur teknis manajemen didesain sebagai pengikat kuat untuk segenap komponen kerja 

manajemen, missal meliputi peraturan-peraturan, prosedur, dan kebijakan-kebijakan 

operasional. Perilaku kerja para anggota mengacu kepada semua elemen tersebut. Fungsi 

pimpinan lebih ditekankan kepada peran sebagai “organisator” bertugas dan bertanggungjawab 

memastikan bahwa semua orang yang bekerja di dalam unit-unit yang ada harus mematuhi apa 

yang telah digariskan dalam unsur-unsur tersebut. Di samping itu, mereka amelaksanakan 

tugas-tugas pekerjaan secara ekonomis, atau dengan tingkat pembiayaan yang minimal. 

(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. 

 

Budaya kekeluargaan  

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

(clan). Jenis ini lebih menekankan kepada teamwork, keterlibatan anggota, pemberdayaan, 

kohesivitas, partisipasi, dan komitmen korporasi kepada para bawahan, dan tim kerja. Kondisi 

demikian dipertahankan bersama melalui sikap loyalitas para anggota dan tradisi. Di dalam 
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konteks ini, para pemimpin lebih banyak memerankan figur sebagai mentor dan orang tua. 

Tanggung jawab mereka adalah memberdayakan, dan memberikan kemudahan para anggota 

untuk berpartisipasi, berkomitmen, dan bersikap loyal.  

 

Adhokrasi (adhocracy) 

 

Budaya adhokrasi menggambarkan sebuah organisasi yang dinamis, kreatif, dan 

memiliki semangat entrepreneurial. Organisasi demikian diperlukan untuk menghadapi suasana 

lingkungan yang serba tidak pasti dan tidak stabil. Nilai-nilai umum yang dimiliki organisasi 

meliputi fleksibilitas, penyesuaian, pengambilan risiko, eksperimentasi, dan inisiatif. Di 

samping itu, para pemimpin organisasi bertipe demikian memiliki visi yang jelas. 

Kepemimpinan yang cocok dalam situasi demikian adalah yang lebih menekankan kepada 

prinsip-prinsip empowerment atau participation (Yukl, 2002). 

 

Budaya pasar  

Budaya pasar mewarnai organisasi yang berorientasi kepada persaingan dan tujuan yang 

ingin dicapai. Fokus pada produktivitas, keuntungan, alokasi pasar, penetrasi dan perebutan 

pasar. Pemimpin dalam situasi market culture diharapkan memiliki semangat kerja yang kuat, 

pekerja keras, dan siap menjadi pesaing yang siap menghadapi tantangan (Cameron & Quinn, 

2006). 

 

Budaya pembaharuan 

Organisasi sekolah yang digolongkan menerapkan model budaya inovatif (innovative 

culture) pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan jenis-jenis organisasi yang menganut 

paham market oriented. Salah seorang peneliti yang memperkenalkan tipe budaya demikian 

seperti Wallach (1983) melalui Organizational Culture Index yang dikembangkannya 

menggambarkan suasana atau dinamika kerja dalam unit-unit organisasi sebagai lingkungan 

kerja yang dinamis dan menarik perhatian bagi kebanyakan pekerja. Sekaligus dinilai sebagai 

tempat yang tepat bagi para pegawai atau anggota yang menyukai pembaharuan, tuntutan kerja 
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dengan kreativitas tinggi, keberanian mengambil risiko, dan dengan semanngat kewirausahaan 

yang luar biasa (entrepreneurial and ambitious people). Dengan demikian, sekaligus dapat 

berfungsi sebagai tempat bekerja bagi orang-orang yang ingin memiliki kebebasan untuk 

menyalurkan bakat dan minat masing-masing. Kepemimpinan diterapkan dengan banyak 

dorongan-dorongan atau motivasi dan secara konstan dan berkelanjutan. Umumnya menjadi 

temapt para pekerja yang memiliki semangat atau moral kerja yang sangat tinggi dalam meraih 

keberhasilan untuk organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja.      

 

Budaya suportif  

 

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

sebagai sebuah keluarga dalam rumah tangga. Sebagian besar orang yang pernah mengalamai 

bekerja dalam suasana lingkungan kerja suportif akan menilai bahwa mereka sebagai anggota 

diperlakukan oleh para manajer mereka dengan penuh kehangatan dan kelembutan atau 

bersikap sangat bersahabat. Wallach (1983, p. 33) disebut “fuzzy”. Rasa keterbukaan, saling 

percaya satu sama lain, keamanan yang dirasakan dalam bekerja, adil, dan penuh harmoni. 

Proses berorganisasi lebih ditekankan kepada perilaku manajemen yang conern kepada interaksi 

bersifat sosial, kemanusiaan, kolaboratif, dan keuntungan timbal balik (Wallach, 1983).   

 

 

Pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan 

 

Wallach berpendapat tidak ada istilah baik atau buruk tipe budaya organisasi apapun 

(1983, p. 32). Budaya organisasi dikatakan efektif jika memperkuat manajemen dan usaha-

usaha individu dalam merealisasikan visi, misi, dan pencapaian tujuan kerjasama (Burhanuddin, 

2013; Wallach, 1983). Efektivitas tipe yang dikembangkan tergantung kesesuaiannya dengan 

kebutuhan individu dan organisasi sekolah (Sergiovanni, 1987). Hasil-hasil penelitian Yukl 

(2002) dan Sashkin (1984) menunjukkan bahwa  budaya organisasi sebagai bagian aspek-aspek 

kontingensi menentukan bagaimana pemimpin berperilaku, proses mempengaruhi, sikap dan 

perilaku anggota. Oleh sebab itu hasil-hasil penelitian lain yang relevan menunjukkan adanya 
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hubungan yang erat antara budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan. (Kwantes & 

Boglarsky, 2007; Yukl, 2002).  Di samping itu, berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan 

kerja secara intrinsic, dan pada gilirannya mampu meningkatkan efektivitas kepemimpinan 

organisasi.  

Penelitian 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 

dalam Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Keterkaitan budaya organisasi dengan variabel-variabel efektivitas kepemimpinan 

 

Kajian teori dan hasil-hasil riset yang dibahas 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: 

8. Organisasi yang memiliki budaya kuat lebih menekankan kepuasan pelanggan, karyawan, 

mitra kerja dan mengharghargai peranan kepemimpinan pada semua level. 

9. Organisasi-organisasi yang memiliki budaya partisipatif dalam proses pengambilan 

keputusan. 

10. Terorganisasi dengan baik, memiliki tujuan dan prosedur kerja yang jelas. 

11. Budaya organisasi yang telah melekat kuat keada segenap anggota. 

Proses  

memimpin 

Perilaku  

bawahan  

 

Perilaku 

kepemimpinan 

 

Budaya organisasi yang berkembang 

Kinerja 

kepemimpinan  
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12. Organisasi yang mempromosikan nilai tanggung jawab sosial. 

13. Lebih menekankan akurasi dalam bekerja, prediktabilitas, dan keberanian pengambilan 

risiko. 

14. Organisasi yang menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kemampuan beradaptasi 

dengan tuntutan situasional. 

Mengukur kecenderungan budaya dan efektivitas kepemimpinan di sekolah  

Untuk mendeteksi budaya dan efektivitas kepemimpinan di sekolah, penelitian ini 

mengembangkan produk software pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan. 

Dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik tentang budaya organisasi yang 

diprediksi mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Instrumen dalam sistem ini didesain 

berdasarkan hasil uji validitas item dan indikator-indikator budaya organisasi, efektivitas 

kepemimpinan, dan faktor-faktor situasional organisasi sekolah. Bagaimana sistem program 

tersebut bekerja diilustrasikan sebagai cybernetic system dalam Gambar 2. Produk penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pedoman: bagaimana seorang pemimpin dalam hal ini kepala 

sekolah misalnya menghadapi kenyataan bahwa kepemimpinan yang dilaksanakan ternyata 

tidak efektif. Program ini akan memberikan sinyal perlu tidaknya mereka melakukan 

perubahan-perubahan atau modifikasi pendekatan kepemimpinan dan penyesuaian tipe budaya 

organisasi sesuai tuntutan situasi sehingga efektivitas kepemimpinan dapat tercapai.  
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Gambar 2.   Cybernetic model deteksi budaya organisasi dan kepemimpinan Sekolah 

 

Adapun pengukuran kinerja kepemimpinan sekolah, indikator-indikator dikembangkan 

terkait fungsi kepala sekolah sebagai leader. Antara lain meliputi pengambilan inisiatif, 

keputusan, dan langkah-langkah konkrit peningkatan mutu pendidikan melalui proses 

kepemimpinan efektif (Bush & Middlewood, 2005). Kontribusi kepemimpinan berbasis sekolah 

dapat diukur sejauhmana pelaksanaan fungsi fungsi atau praktik kepemimpinan baik sebagai 

manajer maupun leader menyentuh komponen-komponen organik administrasi dan supervisi 

pendidikan (administrative and supervisory leadership) antara lain kurikulum/ pembelajaran 

personalia, sarana prasarana, keuangan, kesiswaan, dan hubungan masyakat. Penelitian 

Robinson et. al (2008) tentang pengaruh kepemimpinan terhadap hasil akademik dan non-

akademik sekolah menggunakan lima dimensi dalam pengukuran efektivitas ekepemimpinan: 

(1) perumusan visi dan tujuan-tujuan organisasi sekolah; (2) pengelolaan sumber daya 

pembelajaran secara strategic; (3) merencanakan, mengkoordinir, menilai kinerja pembelajaran 

dan kurikulum; (4) peningkatan profesi guru/staf melalui promosi dan partisipasi dalam rangka 

peningkatan kapasitas belajar para guru; dan (5) menjamin tersedianya lingkungan organisasi 

sekolah yang suportif.  

Kepemimpinan sekolah dikatakan berhasil atau efektif manakala kepala sekolah tersebut 

dapat  melaksanakan fungsi kepemimpinannya, antara lain dalam kelima dimensi di atas. 

Indikator-indikator pengukuran efektivitas kepemimpinan dapat dikembangkan berdasarkan 

dimensi-dimensi tersebut. Misalnya dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Dimensi 1: perumusan visi dan tujuan-tujuan organisasi sekolah 

Dalam dimensi pertama kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan mendorong 

seluruh anggota untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek filosofi dan nilai-nilai 

pendidikan. Kepala sekolah mengkoordinir para guru, orang tua, wakil masyarakat dalam proses 

perumusan visi, misi, dan tujuan. Mengkomunikasikan hasil rumusan komponen tujuan sekolah 

kepada staf sekolah, orang tua, anggota masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Di samping 

itu, kepala seolah perlu aktif memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua anggota 

tentang bagaimana usaha-usaha pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. 
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Dimensi 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 berhubungan dengan penyusunan rencana 

kurikulum sekolah, metode mengajar, dan pelaksanaan rencana pengajaran oleh para guru, dan 

penyelenggaraan penilaian prestasi belajar siswa. 

 

Dimensi 4: Peningkatan profesi guru/staf melalui promosi dan partisipasi dalam rangka  

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 
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siswa dan profesionalitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran.  

 

 Keterkaitan masing-masing komponen budaaya organisasi dan kepemimpinan dapat 

dijelaskan sebagaimana Nampak pada Ganmbar 3.  

 

 

Gambar 3 Konstruk budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan sekolah 

 

Pembahasan  

 

Argumen-argumen di atas sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebagaimana dilaporkan 

oleh Sashkin (1984), yang telah mengidentifikasi tiga set faktor-faktor kontingensi yang terbukti 
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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 tertentu 

menuntut kreativitas dan autonomi individual yang sangat tinggi, di mana produk akhir 

pekerjaan dapat dituntaskan oleh seorang pekerja, maka organisasi mungkin perlu dirancang 

berbentuk birokrasi atau sistem hirarkhi kelembagaan yang lebih terperinci. Di dalam situasi 

demikian, kepemimpinan yang efektif adalah yang menggunakan pendekatan partisipasi 

individual (individual participation) karena pendekatan ini dapat memberikan kesempatan 

otonomi penuh perseorangan anggota dalam mengambil keputusan tentang penyelesaian akhir 

pekerjaan yang dibebankan kepada masing-masing anggota. Sebaliknya, untuk pekerjaan-

pekerjaan yang membutuhkan ketergantungan antar unit atau interacting work team (Sashkin, 

1984), maka group participation atau teamwork dinilai lebih cocok.  

Seganap organisasi akan menunjukkan variasi budaya, mengandung keunikan masing-

masing dan terbukti memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan (Kwantes & 

Boglarsky, 2007).  Untuk menjadi pemimpin yang efektif, maka mereka perlu memiliki 

wawasan yang memamadai mengenai budaya yang dihadapi. Bartol et al. (2002) melaporkan 

bahwa para manajer yang telah melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian budaya 

organisasi mampu meraih keberhasilan dalam memimpin organisasi. Untuk itu pemimpin perlu 

mengkomunikasikan visi, misi, dan srategi  organisasi kepada para anggotanya. 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. 
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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). 

Pimpinan organisasi sekolah, dengan demikian perlu memiliki kemampuan untuk 

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

menghendaki, merubah budaya-budaya kerja tertentu sesuai konteks situasional yang dihadapi 

(Bush & Middlewood, 2005; Champoux, 2003; Wallach, 1983). Strategi demikian 

memungkinkan proses kepemimpinan dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi penuh 

terhadap keberhasilan organisasi sekolah (Burhanuddin, 2016). 

 

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 

penggunaan sistem penghargaan terhadap prestasi kerja individu maupun kelompok. 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan penelitian 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 

memutuskan pola leadership behaviour yang diperlukan sekolah.  Misalnya, apakah suportif 

atau direktif, orientasi kepada manusianya” atau orientasi kepada tugas” yang dipandang lebih 

berhasil mempengaruhi para guru tersebut dalam proses kerjasama organisasi. Proses leadership 

yang efektif untuk sekolah adalah strategi leader yang mampu memimimpin dalam memenuhi 

tuntutan situasional tersebut, baik yang terkait dengan elemen individual maupun 
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organisasional. Kepala sekolah dengan demikian perlu memiliki kemampuan mendiagnosis 

elemen-elemen situasional ini, khsusnya budaya organisasi yang sedang diadopsi. Pengenalan 

setting lingkungan pekerjaan yang dipimpin diharapkan dapat memberikan sinyal dan sekaligus 

pedoman rasional bagi mereka untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu maupun bentuk-

bentuk inovasi pendekatan kepemimpinan dan manajemen yang lebih proporsional. Sehingga 

proses kepemimpinan yang dilaksanakan benar-benar bersinergi dengan budaya yang ada, 

sekaligus mampu menjamin keberhasilan sekolah dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan 

organisasi pendidikan. 

 

Implikasi dan keterbatasan penelitian 

 

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengembangkan lingkungan kerja yang 

dapat mendukung proses kepemimpinan. Sebagai pemimpin organisasi, mereka ditantang 

melakukan perubahan-perubahan dalam rangka menjawab tuntutan situasional. Untuk dapat 

menjalankan peran ini, perlu memiliki kepekaan sosial dan kesadaran organisasional. 

Kebutuhan dan keinginan anggota harus dipahami dengan baik. Demikian juga karakteristik 

budaya organisasi yang sedang diadopsi, harus dikenal secara komprehensif agar dapat 

dijadikan dasar dalam pengembangan model kepemimpinan yang sesuai.  

 

Hasil penelitian pengukuran budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan di sekolah-

sekolah saran memiliki keterbatasan terapan. Alasannya adalah bahwa budaya organisasi 

merupakan bagian dari faktor dinamis, dan bersifat kontekstual. Budaya yang berhasil dideteksi 

dan dinilai efektif untuk diterapkan di sekolah sampel, belum tentu cocok jika diadopsi oleh 

sekolah lainnya.Terdapat banyak aspek yang masih perlu dipertimbangkan dalam menerapakan 

konklusi-konklusi penelitian terhadap lingkungan organisasi sekolah yang lebih luas Aspek-

aspek ini, antara lain kondisi hubungan antar anggota dan pimpinan, struktur organisasi yang 

diterapkan, fokus atau prioritas organisasi, karakteristik pemimpin dan para anggota. Kesemua 

unsur ini akan menentukan arah bagaimana organisasi sekolah akan dikembangkan.  

 



1 
 

 

LAPORAN AKHIR PENELITIAN  

DANA PNBP UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

 

 

ORIENTASI KEPEMIMPINAN STAFF UNIVERSITAS  

DI INDONESIA 

(Staff Leadership orientation at the universities in Indonesia) 
 

 

Tim Peneliti 

                 Burhanuddin, M.Ed., Ph.D.                NIDN: 0002016009 (Ketua) 

     Dr. Achmad Supriyanto, M.Pd, M.Si        NIDN: 0026026503 (Anggota 1) 

     Dr. Francisco L. BEN   Partner Peneliti Asing (Anggota 2) 

 

Tim Teknis yang terlibat: 

     Rochmawati                Tenaga teknis sekretariat (Alumni UM) 

     Alma'idah Hayuning Sesanti   Pengumpul data (Nim: 160131600424) 

     Fillyana Firdaus             Pengumpul data (NIM: 170131601074) 

     Fitria     Accountant representative 

     Sasi Maulina     Tenaga teknis sekretariat (Alumni UM) 

          Aditya Chandra     Tenaga teknis sekretariat (Alumni UM) 

 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

November, 2019 

Kode/Nama Rumpun Ilmu: 799 Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan) 

Bidang Fokus         : Bidang X/Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan 
  

 

https://siakad.um.ac.id/dosen-v4/mhspa/krs/czoxMjoiMTYwMTMxNjAwNDI0Ijs=


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RINGKASAN 
 

Burhanuddin, Supriyanto, A., & Francisco, L.B. (2019). Orientasi Kepemimpinan Staf 

Universitas di Indonesia (Staff Leadership orientation at the universities in Indonesia) 

 

 

Kata Kunci: orientasi kepemimpinan, budaya organisasi, universitas. 

 

Perguruan Tinggi sebagai organisasi beroperasi dalam situasi yang kompleks dan 

menuntut kemampuan pimpinan Perguruan Tinggi dalam melakukan terobosan-terobosan untuk 

menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam banyak kesempatan para pimpinan lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya pimpinan 

universitas kurang efektif melaksanakan proses kepemimpinan staf. Hal ini disebabkan 

ketidakmampuan dalam memahami tuntutan-tuntutan situasional manajemen dan 

kepemimpinan, dan peranan kiritis budaya organisasi yang ada. Kesenjangan demikian 

menyebabkan para ahli dan peneliti menekankan perlunya mengenal aspek-apek situasional dan 

berusaha mengidentifikasi dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya organisasi di dalam proses 

manajemen dan kepemimpinan. 

Atas dasar pertimbangan teoritik dan beberapa hasil kajian empirik di atas, maka 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan kecenderungan orientasi 

kepemimpinan, budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan 

universitas di Indonesia. Penelitian ini sangat penting dilaksanakan karena penelitian yang 

memusatkan perhatian pada model  kepemimpinan dan budaya organisasi di lingkungan 

Perguruan Tinggi di Indonesia belum banyak dilakukan. Demikian juga bagaimana 

pengembangan model instrumen untuk mendeteksi model kepemimpinan dan budaya 

orgabnisasi jarang dilaksanakan oleh para peneliti lainnya. Beberapa penelitian internasional 

telah meneliti hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan organisasi, 

namun menurut data yang peneliti himpun, negara Indonesia secara spesifik belum dijadikan 

sebagai bagian sampel dalam penelitian sejenis. Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian pengembangan, melibatkan 350 orang partisipan yang terdiri dari perwakilan 

mahamahasiswa, dosen, dan staf administratif. Anggota sampel dipilih secara proportional 

purposive sampling dari lima universitas yakni: Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri 

Surabaya, Universitas Negeri Makssasr, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan 

Universitas Negeri Padang.   Tim peneliti mengembangkan kerangka teoretik penelitian, 

mengembangkan kerangka dasar dan model/orientasi kepemimpinan, mendeskripsikan budaya 

organisasi universitas, merumuskan indikator-indikator kepemimpinan staf, budaya organisasi, 

dan mengukur pengaruh atau dampak kepemimpinan terhadap dimensi-dimensi 

penyelenggaraan majamenen dan kepemimpinan universitas. Untuk mendukung penerapan 

model pengukuran tersebut, maka tim peneliti penelitian ini mengembangkan perangkat 

instrument untuk pengukuran orientasi kepemimpinan staf di lingkungan organisasi universitas. 

Data digali menggunakan teknik survey questionnaire, interview, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul diolah dan analisis menggunakan teknik analisis descriptive dan multivariate 

statistical analysis. Pengembangan model pengukuran ini dilaksanakan melalui tahap-tahap 

sistematik validasi item-item yakni meliputi analisis deskriptif, SEM, Rasch model, dan anova. 
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Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, meliputi beberapa tahap 

kegiatan, yakni: (1) Pengembangan model teoritik kepemimpinan dan budaya organisasi; (2) 

perumusan indikator- pengukuran; (3) penyusunan dan validasi instrumen penelitian; (4) 

pelaksanaan pengukuran dalam rangka pengambilan data lapangan, dan (5) penulisan artikel 

dan paper berdasarkan temuan peneitian; dan (6) penulisan buku referensi hasil penelitian. 

Pelaksanaan penelitian ini telah berhasil mengembangkan seperangkat model instrumen yang 

didesain untuk mengukur variabel budaya organisasi, orientasi kepemimpinan, kinerja 

kepemimpinan, kinerja staf administrasi, dan perkembangan budaya akademik mahasiswa. 

Sesuai dengan hasil validasi, khsusnya nilai-nilai statistik pengujian item dan model pengukuran 

membuktikan bahwa tem-item dan model instrument yang dibangun terbukti valid dan relaiabel. 

Hasil analisis multivariate menunjukkan terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat dan 

signifikan komponen-komponen budaya organisasi dan orientasi kepemimpinan universitas 

terhadap unsur-unsur kinerja kepemimpinan universitas, layanan afmimistrasi, dan budaya 

akademik mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan Perguruan 

Tinggi  sebagai pedoman dalam melakasanakan program “assessment” secara internal tentang 

kinerja kepemimpinan staf, dan mendeteksi jenis budaya organisasi yang telah berkembangan di 

tempat kerja. Rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan 

dalam mengenal aspek-aspek yang mempengaruhi kepemimpinan, dan melakukan penyesuaian 

budaya organisasi dan pendekatan kepemimpinan sesuai tuntutan situasional.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi tergantung pada 

sejauhmana orientasi kepemimpinan memiliki kecocokan dengan kondisi budaya organisasi dan 

aspek situasional organisasi itu sendiri. Meskipun demikian, untuk meraih keberhasilan 

kepemimpinan banyak ditentukan oleh aspek situasional di mana kepemimpinan dilaksanakan 

(Somech & Wenderow, 2006). Model emimpinan universitas yang menjadi fokus penelitian ini 

diprediksi dapat memberikan dampak tertentu terhadap usaha pencapaian tujuan yang 

diharapkan. Begitu pula faktor-faktor situasional lainnya terutama yang nencakup karakteristik 

individual dan organisasional berpotensi mempengaruhi perilaku kepemimpinan dan kinerja 

organisasi (Burhanuddin, 2013; Bush & Middlewood, 2005; Somech & Wenderow, 2006).  

Sejauh mana intensitas budaya organisasi memberikan dampak tertentu terhadap 

perilaku anggota dalam sebuah organisasi Perguruan Tinggi, khususnya universitas perlu 

dipahami oleh piminan agar dapat menentukan model kepemimpinan yang tepat dalam 

meningkatkan kinerja staf (Bryman, 2007).  Hal ini disebabkan karakteristik budaya dan 

pemahaman maupun penguasaan nilai-nilai budaya organisasi (Sergiovanni, 1987) sangat 

diperlukan guna meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan kinerja staf. Yukl (2010) 

menegaskan bahwa dengan perubahan-perubahan budaya organisasi, pimpinan puncak secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku kerja anggota. Oleh sebab itu, 

pemimpin universitas sebagai bagian dari organisasi perguruan tinggi diharapkan perlu 

menyesuaikan dan melakukan perubahan-perubahan pendekatan sesuai dengan aspek 

situasional, khususnya budaya organisasi yang berkembang di tempat kerja (Datnow & 

Castellano, 2001).  

 

Walaupun demikian, beberapa temuan penelitian membuktikan bahwa para manajer 

(termasuk di dalamnya pimpinan Perguruan Tinggi), dalam banyak kesempatan mengalami 

kegagalan karena ketidakmampuan dalam memahami budaya organisasi (Fralinger & Olson, 

2007; Lincoln, 2010; McKee, Kemp, & Spence, 2013). Sehingga mengakibatkan sistem 

manajemen yang diterapkan tidak mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja staf 

(Lincoln, 2010).  
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Kesenjangan di atas merupakan salah satu pendorong tim peneliti untuk memfokuskan 

perhatian kepada orientasi kepemimpinan yang diterapkan di universitas, dan mendeteksi 

pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku kepemimpinan dalam pengembangan visi misi, 

sumberdaya, pelaksanaan fungsi manajerial, teknik kepemimpinan, pengembangan staf, dan 

iklim porganisasi. Permasalahan utamanya adalah “bagaimana para anggota menilai orientasi 

kepemimpinan dan tipe budaya organisasi yang ada serta poengaruhnya terhadap efektivitas 

kepemimpinan staf di lingkungan organisasi universitas?  Secara khusus bertujuan untuk: 

1. Mengembangkan theoretical model  orientasi kepemimpinan, budaya organisasi, dan 

pengukuran efektivitas kepemimpinan staf unkversitas; 

2. Mengembangkan instrumen dan validasi item-item pengukuran orientasi kepemimpinan, 

budaya organisasi, dan kinerja kepemimpinan sataf  di universitas; 

3. Melaksanakan uji coba model pengukuran, dan survey tentang orientasi kepemimpinan dan 

budaya organisasi di universitas-universitas sasaran; dan 

4. Menulis artikel dan buku referensi yang diterbitkan ber-ISBN; 

 

Urgensi penelitian ini dapat diukur berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan 

memiliki keunikan, inovatif, karena hasil yang diperoleh diperkirakan belum pernah didapatkan 

oleh penelitian-penelitian sebelumnya apalagi yang menjadi subyek adalah unsur sumber daya 

manusia di lingkungan Perguruan Tinggi.  Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini memiliki 

target (spesifikasi khusus) untuk mengembangkan model kepemimpinan efektif yang dapat 

diterapkan di universitas sebagai bagian dari organisasai penyelenggara pendidikan di level 

pendidikan tinggi. Kontribusi nyata yang dapat disumbangkan kepada pemerintah pusat maupun 

daerah adalah berupa gagasan-gagasan-baru (new theoretical model) dan instrumen untuk 

mengukur sejauh mana efektivitas kepemimpinan, mengidentifikasi tipe-tipe budaya organisasi, 

dan merumuskan alternatif-alternatif model kepemimpinan yang sesuai dengan konteks yang 

dihadapi.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian berjudul “Orientasi kepemimpinan Universitas di Indonesia (Staff Leadership 

orientation at the universities in Indonesia)” ini dilaksanakan berbasis hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang relevan, kajian teoritik pengembangan model pengukuran kepemimpinan, dan 

budaya organisasi universitas. Beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah dalam bidang 

manajemen dan kepemimpinan perguruan tinggi yang telah peneliti laksanakan menjadi dasar 

pengembangan desain penelitian pengembangan ini. Sebelumnya, peneliti melaksanakan 

penelitian dalam rangka penulisan disertasi berjudul Participative Management and its Effects 

on Employee Performance Behaviour in the University Sector (Burhanuddin, 2013). Beberapa 

topik international proceeding paper/seminar dan conference paper yang relevan dengan fokus 

penelitian ini meliputi: (1) Examination of the utility of the employee withdrawal behavior scale 

using the Rasch model (Burhanuddin, Aspland, Darmawan, & Ben, 2013); (2) Pengembangan 

budaya organisasi dalam membangun kepemimpinan efektif sekolah (Burhanuddin, 2015c): (3) 

Manajemen Mutu Total (TQM) dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di Perguruan 

Tinggi (Burhanuddin, 2015b); (4) Managing school organization using leading function 

(Burhanuddin, 2015a); (5) Manajemen mutu terpadu di perguruan tinggi (Supriyanto & 

Burhanuddin, 2015);  (6) The improvement of Indonesian university performance using TQM 

approach (Burhanuddin, 2016a); (7) Predicted situational factors of the participative 

management model in empowering people at work  (Burhanuddin, 2016e); (8) The measure of 

organizational culture and how it affects university staff performance  (Burhanuddin, 2016b); 

(9) Positioning higher education performance in Indonesia: a global update  (Burhanuddin, 

2016d). Menghasilkan buku teks berjudul (10) Perilaku organisasi dalam manajemen dan 

kepemimpinan (Burhanuddin, 2016c), dan yang terbaru adalah hasil penelitian lapangan (11) 

Organisational culture and leadership: concept and implementation and measurement 

modelling based on development research at school contexts (Burhanuddin, Supriyanto, & Adi, 

2019). Keterkaitan masing-masing topik terhadap ketercapaian target penelitian dapat 

diikhtisarkan pada Gambar 2.1.  
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A. Kepemimpinan Organisasi Perguruan Tinggi  

 

Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk 

menciptakan suatu situasi yang mendukung optimalisasi pendayagunaan segenap sumber daya 

yang tersedia, dan pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan termasuk di dalamnya 

universitassecara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran 

(instructional objectives) secara optimal. Dengan pemahaman tentang konsep dan teknis 

kepemimpinan berbasis Perguruan Tinggi, diharapkan para para pimpinan Perguruan Tinggi  

memiliki kerangka berpikir logis untuk mengambil tindakan-tindakan perubahan dan 

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

langkah konkrit peningkatan mutu pendidikan melalui suatu proses kepemimpinan efektif (Bush 

& Middlewood, 2005). Kontribusi kepemimpinan berbasis Perguruan Tinggi dapat diukur 

sejauhmana praktek “orientasi kepemimpinan” menyentuh komponen-komponen organik 

penyelenggaraan administrasi, maanjemen dan supervisi pendidikan di Perguruan Tinggi 

(administrative and supervisory leadership) meliputi substansi-substansi pengembangan, antara 

lain kurikulum/pembelajaran personalia, sarana prasarana, keuangan, kemahasiswaan, dan 

hubungan masyakat. 

 

B. Konsep, Komponen, dan Tipe-Tipe Budaya Organisasi 

 
Budaya organisasi berakar dari sejumlah faktor organisasional. Secara umum 

didefinisikan sebagai bentuk pertukaran atau sharing antar anggota mengenai kepercayaan, 

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

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

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

Crawford, 2004; G. A. Yukl, 2010). 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 
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sesorang bekerja, standard tingkah laku, cara berbicara, bagaimana mempresentasikan diri, dan 

keharusan-keharusan apa yang perlu dipatuhi. 

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 anggota organisasi  (Jones & George, 2006). Budaya organisasi 

yang sudah tertanam di dalam sistem organisasi mampu mengkonsolidasikan asumsi-asumsi 

dan tujuan-tujuan para anggota (Russell, 2001). Hal ini terus dipertahankan dan diadopsi oleh 

para individu, sehingga dapat memberikan warna tersendiri bagi budaya organisasi yang ada. 

Sergiovanni (B. Burhanuddin, 2019; Sergiovanni, 1991) mengemukakan bahwa lingkungan 

organisasi Perguruan Tinggi memiliki dimensi budaya tertentu yang dapat diobservasi melalui 

empat level, meliputi airtifact, perspectives, values, dan assumptions.  

Sehubungan denganh itu, para peneliti telah mengidentifikasi sejumlah tipe budaya 

organisasi yang diprediksi mewarnai perilaku kerja individu. Chiang dan Birtch (2007) 

misalnya secara umum mendiskripsikan sebagai corporate culture. Sementara sejumlah peneliti 

lain melukiskannya sebagai budaya birokratis, inovatif, dan supportif (B. Burhanuddin, 2019; 

Lok & Crawford, 2004; Wallach, 1983).  Di beberapa literatur lainnya dinamakan 

diperkenalkan dengan tipe clan, adhocracy, hierarchy, dan market oriented (Cameron & Quinn, 

2006; Ferreira & Hill, 2008; Quinn, 1989). Kesemuanya terbukti mempengaruhi tingkat 

efektivitas orientasi kepemimpinan yang diterapkan pemimpin. 

 

C. Budaya Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Orientasi Kepemimpinan 

Para pemimpin organisasi menduduki posisi strategis karena sangat menentukan 

kesuksesan dalam melaksanakan misi organisasi itu. Konsekuensinya mereka perlu memiliki 

wawasan bahwa sesungguhnya tidak ada konsep budaya baik atau buruk.  Suatu budaya bisa 

dinilai baik manakala dapat memperkuat misi, tujuan, dan strategi yang telah dirumuskan. 

Elemen ini bias menjadi asset atau bahkan sebagai beban. Budaya yang kuat menjadikan 

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

pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, dan bagaimana segala sesuatunya dilaksanakan. 

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

melainkan juga sesuai dengan kepentingan utama organisasi dan para anggotanya.  
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Efektivitas tipe budaya yang dikembangkan tergantung pada sejauhmana kecocokannya 

dengan kebutuhan organisasi dan individu. Prinsip ini penting dipertimbangkan terutama di 

dalam penyelenggaraan universitas sebagai organisasi karena dakan mempengaruhi perilaku 

kepemimpinan lembaga itu (Sergiovanni, 1991). Hasil-hasil penelitian yang telah dilaporkan 

oleh Yukl (G. A. Yukl, 2010) dan Sashkin (Sashkin, 1984) menunjukkan bahwa  budaya 

organisasi sebagai bagian aspek-aspek kontigensi menentukan bagaimana pemimpin 

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

menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan dan kinerja staf (Kwantes & Boglarsky, 2007). 

Kepemimpinan universitas yang berhasil, dengan demikian adalah suatu  proses kepemimpinan 

yang dapat memenuhi tuntutan situasional, baik yang terkait dengan elemen individual maupun 

organisasional (Marginson & Sawir, 2006; UNESCO, 2015). Dengan demikian, para pemimpin 

lembaga ini perlu memiliki kemampuan mendiagnosis elemen-elemen situasional yang 

dihadapi. Pengenalan setting lingkungan pekerjaan dapat memberikan sinyal dan sekaligus 

pedoman rasional dalam mengambil inisiatif-inisiatif maupun bentuk-bentuk inovasi 

kepemimpinan dan manajemen yang lebih proporsional. Sehingga proses kepemimpinan yang 

dilaksanakan benar-benar mendukung keberhasilan dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan 

universitas sebagai organisasi. Sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kontibusinya dalam 

peningkatan kualigtas kehidupan individu atau masyarakat di masa-masa yang akan datang (S. 

Jahan & E.  Jespersen, 2015). 

Atas dasar tinjauan singkat pustaka di atas, penelitian ini merumuskan beberapa 

hipotesis, yakni:  

1. Tidak ada pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan universitas; 

2. Tidak ada pengaruh secara tidak langsung variabel budaya organisasi terhadap unsur-unsur 

kepemimpinan; 

3. Kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kemanusiaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja kepemimpinan; 

4. Tidak ada pengaruh kuat dan signifikan budaya organisasi terhadap perilaku layanan 

administrasi oleh kelompok karyawan; 

5. Tidak ada pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap budaya akademik mahasiswa; 

6. Tidak ada pengaruh signifikan tingkat kualitas layanan administrasi oleh para karyawan 

terhadap  pertumbuhan budaya akademik mahasiswa; 
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7. Terdapat perbedaan mean values kelompok responden tentang pengaruh budaya organisasi 

terhadap kepemimpinan dan budaya akademik mahasiswa; 

8. Tidak ada kesamaan persepsi kelompok responden tentang budaya organisasi dan kinerja 

kepemimpinan di masing-masing universitas yang tersebar di lima kota berbeda; 

9. Tidak terdapat kesamaan persepsi di antara kelompok mahasiswa pria dan wanita tentang 

layanan administrasi  yang diterima mahasiswa di lingkungan unit-unit kerja universitas; dan 

10. Tidak terdapat kesamaan persepsi mahasiswa pria dan wanita tentang budaya akademik. 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimanakah para anggota menilai 

orientasi kepemimpinan dan tipe budaya organisasi yang ada serta poengaruhnya terhadap 

efektivitas kepemimpinan staf di lingkungan organisasi universitas? Secara khusus bertujuan 

untuk: medesain model instrumen pengukuran dan software sebagai media untuk mendeteksi 

tipe-tipe budaya organisasi yang berkembangan di sekolah, dan menganalisis pengaruhnya 

terhadap efektivitas kepemimpinan Sekolah Dasar. Secara spesifik bertujuan untuk: 

1. Mengembangkan theoretical model  orientasi kepemimpinan, budaya organisasi, dan 

pengukuran efektivitas kepemimpinan staf unkversitas; 

2. Mengembangkan instrumen dan validasi item-item pengukuran orientasi kepemimpinan, 

budaya organisasi, dan kinerja kepemimpinan sataf  di universitas; 

3. Melaksanakan uji coba model pengukuran, dan survey tentang orientasi kepemimpinan dan 

budaya organisasi di universitas-universitas sasaran;  

4. Mengeksplorasi ada tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti meliputi budaya 

organisasi, orientasi kepemimpinan, dan kinerja kepmpinan di universitas;  

5. Menguji apakah ada pengaruh orintasi kepemimpinan yangditerapkan terhadap kinerja 

kepemimpinan di universitas; dan    

6. Menulis artikel dan buku referensi yang diterbitkan ber-ISBN. 

B. Manfaat Penelitian  

 Desain dan model pengukuran budaya organisasi universitas yang menjadi fokus ini 

sangat perlu dikembangkan. Selama ini penelitian pengembangan dalam pengembangan model 

pengukuran budaya organisasi dan orientasi kepemimpinan di liungkungan organisasi 

universitas sangat jarang dilaksanakan, terutama di Indonesia. Bahkan sejauh ini di lingkungan 

internasional pun cukup langka ditemukan penelitian serupa, terutama yang berkonsentrasi pada 

komponen organisasi universitas atau perguruan tinggi. Penelitian-penelitian di manca negara 

telah berusaha mengkaji dan melaksanakan studi-studi lapangan untuk mengungkapkan ada 

tidaknya hubungan antara variabel budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan universitas 

maupun sekolah (Ferreira & Hill, 2008; Kwantes & Boglarsky, 2007; Lok & Crawford, 2004; 
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Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008). Meskipun demikian, berdasarkan data yang berhasil peneliti 

eksplorasi, Indonesia belum dijadikan subyek kajian secara spesifik, atau belum dijadikan 

sebagai bagian sampel dalam riset tentang budaya dan orientasi kepemimpinan untuk organisasi 

universitas tersebut.  

Produk desain item dan model pengukuran yang telah dihasilkan diharapkan dapat 

diterapkan atau manfaatkan oleh pimpinan universitas dan para staf maupun eksekutipnya guna 

mendeteksi berbagai peluang budaya organisasi yang berkembang di lingkungan lembaga 

pendidikan tinggi atau universitas, dan mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruh faktpor 

budaya terhadap kinerja manajemen dan kepemimpinan staf universitas sebagai organisasi. 

Dengan demikian, bisa dilihat bagaimana kontribusinya terhadap keberhasilan peningkatan 

mutu pendidikan tinggi khususnya kinerja staf maupun kepemimpinan organisasi universitas. 

Sebagai tambahan, temuan-temuan penenelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memahami budaya organisasi sebagian bagian dari aspek-aspek situasional 

dan pengaruhnya terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan di dalam struktur kepemimpinan 

organisasi universitas atau unit-unit kerja terkait yang ada di dalamnya.  

 

 Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman untuk 

mempermudah para pimpinan universitas maupun unit-unit kerja di dalam system organisasi 

perguruan tinggi dan praktisi kependidikan lainnya dalam mendeteksi jenis budaya apa yang 

berkembang di dalam organisasi universitas. Pada gilirannya dapat berkontribusi sangat positif 

terhadap peningkatan keberhasilan efektivitas kepemimpinan lembaga pendidikan tinggi. 

 

Di samping itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan gagasan-gagasan fundamental 

dan orisinal berupa theoretical frame work model-model kepemimpinan efektif universitas yang 

dikembangkan berdasarkan hasil analisis budaya organisasi serta faktor-faktor situasional yang 

berpengaruh di tempat kerja. Temuan-temuan penelitian diprediksi sangat penting karena sejauh 

ini belum ada penelitian serupa yang dilaksanakan dengan target universitas sebagai salah satu 

organisasi penyelenggara pendidikan tinggi. Sehingga dapat dijadikan sebagai referensi utama 

dalam pengembangan budaya organisasi dan kepemimpiunan secara praktis di lapangan, dan 

keilmuan administrasi dan manajemen pendidikan khususnya dalam bidang kepemimpinan staf 

perguruan tinggi di masa yang akan datang.  
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BAB. 4. METODE PENELITIAN 
 

A. Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan, yang secara 

sistematis melibatkan kajian teoritik dan empirik secara multidimensional untuk menghasilkan 

intangible products berupa desain, program, dan strategi yang dapat diterapkan untuk perbaikan 

proses manajemen dan kepemimpinan organisasi di universitas (Kelly, Baek, Lesh, & Bannan-

Ritland, 2008); Klein dan Nelson (Richey, Klein, & Nelson, 2004). Model teoritik penelitian ini 

dikembangkan agar dapat dipergunakan sebagai pedoman atau guideline untuk meneliti dan 

mendeskripsikan hubungan yang kompleks antar variabel yang diteliti (Cramer, 2003; Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010). Sekaligus dimaksudkan untuk menutup kesenjangan selama 

ini dalam memperoleh informasi tentang bagaimana proses kepemimpinan universitas dapat 

dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tuntutan kontekstual (G. Yukl, 2010). Gambar 4.1 

mengilustrasikan bagaimana hubungan antar variabel yang diteliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Theoretical model hubungan antara orientasi kepemimpinan, budaya organisasi, 

dan kinerja  kepemimpinan staf di universitas. 
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B. Partisipan 

 

 Sejumlah 350 orang partisipan telah dilibatkan sebagai sampel penelitian yang 

diambilkan dari 5 (lima) universitas yakni Universitas Negeri Malang (90 orang), Universitas 

Negeri Surabaya (70 orang), Universitas Negeri Makassar (60 orang), dan Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin (65 orang), dan Universitas Negeri Padang (65 orang). Universitas 

sasaran dipilih atas pertimbangan faktor-faktor keterwakilan wilayah Jawa dan Luar Jawa, jarak 

jangkau lokasi, dan kesediaan anggota sampel dijadikan sasaran pengumpulan data. Di samping 

itu diperkirakan masing-masing memiliki keunikan budaya organisasi yang dapat 

mempengaruhi kinerja kemimpinan staf di lingkungan organisasi universitas (Selim Jahan & 

Eva Jespersen, 2015; UNESCO, 2014; Varghese et al., 2014). Ukuran jumlah tersebut 

ditetapkan secara purposive berdasarkan Sample Size Table (Creswell, 2005, 2014) dengan 

mempertimbangkan tingkat kepercayaan variabilitas sampling. Tingkat kesalahan sampling 

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

mean) akan berbeda dengan mean dari populasi yang sebenarnya (true population mean) 

(Creswell, 2005, p. 582).  

 

C. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data menggunakan dua set survey questionnaire yakni set untuk 

responden dosen dan karyawan (terdiri 115 item), dan satu set untuk responden mahasiswa (80 

item). Masing-masing item didesain menggunakan format skala Likert dengan lima alternatif 

pilihan (five- point Likert scale). Di samping itu, data juga digali melalui wawancara dan studi 

dokumentasi yang terkait dengan data kelembagaan dan informasi lain yang diperlukan. 

Item-item tersebut divalidasi berdasarkan data yang diperoleh baik pada pada tahap uji 

coba maupun pengumpulan data utama. Terutama terhadap item-item baru untuk skala 

pengukuran “layanan administrasi universitas dan budaya akademik mahasiswa”, performance 

item-itemnya ditentukan melalui prosedur uji validitas item-item dilaksanakan dengan 

menerapkan teknik Rasch model. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah item-item 

tersebut benar-benar mengukur secara tepat apa yang diwakili oleh masing-masing konstruk 

dalam model teoritik instrument. Komputasi nilai-nilai statistik item dilaksanakan dengan 
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bantuan program ConQuest 2.0 softwatre yang diperkenalkan oleh Wu et. al (Wu, Adams, 

Wilson, & Haldane, 2007).   Adapun skala pengukuran variable budaya organisasi dan 

kepemimpinan tidak divalidasi karena item-itemnya diadpsi dari instrumen yang telah dipakai 

dalam penelitian terdahulu (Burhanuddin, Supriyanto, & Adi, 2018). Langkah selanjutnya, 

untuk mengetahui bagaimana hungan antar variabel laten dalam penelitian ini, maka tahap 

berikutnya melakukan Path Analysis menggunakan pendekatan Structural Equation Modelling 

(SEM). Pekerjaan tersebut dibantu oleh program AMOS.  

 

 

D. Teknik Analisis Data  

 

Sebelum menguji hubungan antar variabel, penelitian ini terlebih dulu menyelesaikan 

tahap-tahap pokok analisis: deskriptip dan inferensial. 

1. Deskriptive  

Langkah ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan keadaan data sebenarnya secara umum 

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

secara teliti menggunakan program SPSS 

 

2. Inferential 

Tahap ini ditempuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis tentang hubungan 

antar variable yang diteliti, menguji hipotesis penelitian, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan sampel yang diambil.  

3. Penerapan Principal Component Analysis (PCA) dalam penelitian 

Penelitian ini melibatkan sejumlah besar variabel yang cukup kompleks. Untuk 

memudahkan pengukurannya, tim peneliti memandang perlu mengurangi  variabel-variabel itu 

menjadi gugus komponen variabel dalam jumlah yang relatif tidak terlalu besar. Meskipun 

demikian, hasil penyederhanaan jumlah variabel ini tetap menyimpan informasi dasar yang 

dimiliki oleh variabel utama semula. Alat statistik yang paling tepat untuk menyelesaikan isu 

demikian adalah Principal Component Analysis (PCA). Alat statistik ini merupakan salah satu 

prosedur matematis yang berusaha mentransformasi sejumlah variabel yang diperkirakan saling 
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berhubungan satu sama lain (correlated variables) ke dalam sejumlah kecil variabel yang tidak 

berhubungan (uncorrelated variables), atau dinamakan “principal components“ (Hair et al., 

2010). 

Variabel-variabel yang diperlakukan melalui prosedur di atas adalah hanya variabel 

layanan administrasi universitas dan budaya akademik mahasiswa karena keduanya merupakan 

variabel baru yang dikembangkan dalam penelitian ini. Adapun proses setting variabel lainnya 

tidak mengikuti prosedur ini karena berasal dari variabel-variabel yang telah dikembangkan 

dalam penelitian terdahulu (Burhanuddin, Supriyanto, & Adi, 2018).  

  

4. Model unidimensional skala pengukuran 

Unidimensional dalam pengukuran merupakan sebuah kriteria penting yang perlu 

dimiliki oleh alat pengukuran khusnya sakala pengukuran. Alasannya adalah bahwa suatu 

konsep yang diukur oleh peneliti memiliki karakteristik unidimensional“. Sebaliknya jika 

peneliti menemukan dalam kenyataannya bahwa konsep yang diukur itu memiliki karakteristik 

multi dimensi (multidimensional), maka alat ukurnya juga harus bersifat multidimensional. 

Ketika kita misalnya mengukur berapa tinggi dan berat badan seseorang, maka sudah bisa 

dipastikan alat ukur yang diuperlukan adalah berbentuk skala ukur yang unidimensional karena 

hanya diperlukan suatu alat ukur pasti untuk nementukan tinggi dan berat badan tersebut. 

Sementara kalau peneliti ingin menentukan seberapa tinggi pencapaian prestasi seorang siswa di 

bidang ketrampilan verbal dan matematika? Jika prestasi itu dipadukan sebagai suatu kesatuan 

prestasi atau capaian, maka bisa disebutkan unidimensional, sehingga hanya diperlukan alat 

ukur yang berdimensi tunggal, misal dengan sakala pengukuran prestasi siswa “Sangat tinggi, 

tinggi, cukup, rendah“. tetapi kalau kemampuan siswa itu dilihat dari prestasinya yang memiliki 

dua dimensi, misal ketrampilan secara verbal dan matematika, maka alat ukur (skala) yang  

diperlukan adalah  lebih  tepat  yang   

Item-item yang dikembangkan dalam penelitian ini peneliti sikapi sebagai unsur-unsur 

atau indikator yang berfungsi mendukung pembentukan skala pengukuran yang bersifat  

„unidimensional“. Alasannya bahwa semua item yang didesain dalam skala-skala pengukuran 

yang digunakan adalah diharapkan mengukur secara specifik konsep, konstruk atau variabel 

laten yang bersifat unidimensional. Artinya konstruk atau variabel laten ini hanya didesain 

untuk mengukur perilaku atau konsep spesifik yang hanya dapat diukur oleh masing-masing 
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item. Sehingga diharapkan bahwa suatu konsep yang telah diukur dan dijelaskan item-item 

sebagai indikator tertentu tidak akan diukur oleh kelompok variabel lainnya. Wu and Adam  

(2007: 21) menyatakan “ there is one latent variable of interest, and the level of this latent 

variable is the focus of the measurement”. Sehingga merupakan keharusan memenuhi 

karalkteristik unidimensional.  

Untuk memastikan item-item itu unidimensional, maka dalam penelitian ini diperlukan 

analisis item menggunakan pendekatan Rasch Model terhadap beberapa variabel, khususnya 

aspek pelayanan staf universitas dan budaya aklademik mahasiswa di lingkungan Perguruan 

Tinggi. 

5. Penerapan konsep Item Response Theory (IRT) dalam konteks penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat tentang haklikat item pengukuran yang 

“unidimensional”, maka proses pengujiannya dilakukan dengan bantuan teknik Rach model 

menggunakan software Conquest 2.0 (Wu, Adams, & Haldane, 2005). Teknik ini diharapkan 

dapat menghitung nilai-nilai fit statistics dan thresholds masing-masing item. Nilai-nilai fit 

statistics diperoleh melalui proses komputasi yang dibantu oleh software aplikasi Rasch model. 

Hasil perhitungan nilai-nilai tersebut sangat bermanfaat untuk menentukan tingkat kualitas 

masing-masing item. Secara statistik ditujukan untuk mengindentifikasi item-item yang dapat 

secara akurat mengukur setiap konstruk yang mewakilinya. Nilai-nilai fit statistics yang 

dihitung dalam penenitian adalah estimates, MNSQR (meansquare), t values, dan thresholds (γ) 

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

model. Thresholds (γ) diartikan sebagai cutting point yang membagi secara kontinum perilaku 

responden menjawab setiap item pertanyaan ke dalam daerah rentangan score regions (Wu & 

Adams, 2007). Teknik ini dapat membagi dengan jelas dan konsisten jarak masing-masing 

kemungkinan pilihan jawaban atau persepsi terhadap suatu pertanyaan, misalnya yang 

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

jarak skala Likert secara konsisten yang dipergunakan dalam penelitian ini.  
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6. Fit statistic 

Fit t statistic dapat diartikan sebagai sebuah nilai penyimpangan normal (normal 

deviate) dengan rata-rata hitung “0” dan standard deviasi “1”. Nilai ini merupakan  trasformasi 

dari nilai fit men-square dengan memperhitungkan nilai rata-rata hitung (mean) dan varian dari 

fit mean-square statistic (Wu & Adam, 2007). Secara sederhahana proses perhitungan 

(komputasi) nilai fit tersebut diselesaikan dengan rumus-rumus sebagai berikut.  

 

Catatan penggunaan kedua rumus di atas: 

 

(Wu & Adams, 2007, pp. 75-75). 

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

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

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

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

rentangan nilai “1” membuktikan bahwa item itu memiliki tingkat perbedaan terhadap model 
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relatif kurang baik (poor fit to the model). Jika terjadi seperti ini, dengan demikian item-item itu 

dapat dinilai bermasalah atau dikategorikan miss-fit atau sebaliknya over-fit items. 

Pedoman interpretasi nilai-nilai statitik yang diperoleh melalui teknik analisis Rasch 

model mengikuti pedoman yang diusulkan oleh Linacre (Linacre, 2009) seperti disajikan dalam 

kedua tabel di bawah ini:  

Tabel 4.1. Interpretasi Mean Square (MNSQ) 

Mean-square values Item interpretation for the measurement model 

 

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

one or two observations in the survey. 

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

0.5 – 1.5 Productive item for the measurement model 

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

model. This may produce misleading high reliability and separation 

coefficients.  

 

Tabel 4.2. Interpretasi t values  

Standardised values Item interpretation for the measurement model 

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

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

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

not significant. 

2.0 – 2.9 Data noticeably unpredictable 

-1.9 – 1.9 Data have reasonable predictability. 

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

the response patterns. 

 

7. Penerapan Prosedur SEM dalam Proses validasi Konstruk  

 

Setelah uji fit statistics masing-masing item (khususnya untuk sakala pengukuran baru), 

maka tahap selanjutnya adalah validasi konstruk lebih lanjut dengan menerapkan prosedur 

Structural Equation Modelling (SEM). Teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) dipilih 

untuk memvalidasi item-iotem penelitian tersebut. Prosedur demikian dimaksudkan untuk 

membuktikan apakah model pengukuran yang diusulkan didukung oleh data penelitian. Hasil 

uji validitas teknik CFA ini dapat dipergunakan untuk menentukan sejauhmana indikator-

indikator atau variabel-variabel yang diamati berkontribusi terhadap masing-masing faktor 
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(load on each distinct factor) budaya organisasi dan efektivitas kepemimpinan sekolah. Atau 

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

Langkah berikutnya untuk mengetahui bagaimana hungan antar variabel laten dalam 

penelitian ini, maka tahap berikutnya melakukan Path Analysis dengan menggunakan 

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

analisis tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat software program AMOS untuk 

single level path analysis (Arbuckle, 2009). 

8. Teknik analisis jalur (path analysis) dan analysis of variance 

Untuk menguji pengaruh variabel prediktor terhadap-variabel – variabel terikat 

(dependent variables), analisis jalur (path analysis model) dipergunakan dalam prosedur 

pegolahan data penelitian ini. Hasil dari analisis teknik ini sekaligus diharapkan dapat 

menentukan kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel lain yang diduga menerima 

akibat atau pengaruh dari variabel independent. Selanjutnya untuk mengungkapkan apakah 

terdapat perbedaan mean di antara kelompok responden, maka data hasil analisi stersebut 

dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis varian. Teknik ini pada prinsipnya untuk 

menentukan apakah ada perbedaan mean secara signifikan di antara kelompok-kelompok 

sampel yang diteliti (Levin & Rubin, 1988). Untuk mempermudah pelaksanaan uji perbedaan 

ini, maka penelitian ini mengusulkan beberapa hipotesis nihil yang secara formal dinyatakan 

dengan symbol: H0: μ1 = μ2 = μ3 ... = μk yang berarti the means of the grouop are equal. 

 

9. Tahap-Tahap Pelaksanaan Penelitian  

 

Penelitian pengembangan ini telah dilaksanakan oleh tim peneliti dengan melibatkan 

tahap-tahap sistematis kegiatan selama 1 (satu) tahun, mulai dari proses studi pendahuluan 

sampai dengan penerapan model pengembangan di lapangan. Secara lengkap dapat 

dipresentasikan pada diagram fishbone Gambar 4.2. 
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   Gambar 4.2. Tahap-tahap sistematis penelitian  

 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, penelitian ini melibatkan 5 

(lima) orang anggota yang terdiri dari 3 (dua) orang sebagai tim inti, yakni Ketua, Anggota 1, 

dan Peneliti Asing (Anggota 2). Didukung oleh tim teknis terdiri dari 2 (dua) orang mahasiswa, 

dan 1 orang tenaga administrasi. Secara terperinci tugas-dan tanggung jawab tim dijelaskan 

dalam Lampiran 3. 
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BAB 5. HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkapkan “bagaimanakah para 

anggota menilai orientasi kepemimpinan dan tipe budaya organisasi yang ada serta 

poengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan staf di lingkungan organisasi universitas?  

Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkap tipe-tipe budaya organisasi yang mewarnai 

organisasi dan pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan organisasi universitas di 

Indonesia. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, pertama tim peneliti 

mempresentasikan data hasil penelitian. Pertama data awal hasil penelitian dipaparkan meliputi 

data deskriptip responden dan universitas. Diikuti tahap keedua, yakni menyajikan hasil uji 

reliabilitas dan validitas skala dan sub skala pengukuran. Ketiga pemaparan data hasil deskriptip 

variabel budaya organisasi, kepemimpinan universitas, layanan administrasi, dan budaya 

akademik mahasiswa di kampus. Tahap tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

kecenderungan budaya organisasi universitas yang dikembangkan oleh para pimpinan 

universitas. Yang terakhir, tahap keempat tim peneliti mempresentasikan hasil hasil analisis 

tentang pengaruh masing-masing variabel laten terhadap variabel efektivitas kepemimpinan 

universitas.  

 

A. Data Deskriptip Responden dan Organisasi Universitas 

 

Hasil analisis data yang berhubungan dengan individual responden dan organisasi 

universitas dideskripsikan pada bagian berikut. Data individual responden meliputi: usia, 

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

yang berkaitan dengan organisasi universitas: histori universitas, status, jumlah dosen /staf, dan 

jumlah mahasiswa.  Kesemua data tersebut disajikan per aspek dalam bentuk tabulasi dan bagan 

yang diperoleh berdasarkan hasil proses komputasi program SPSS maupun dokumen yang 

relevan.  
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1. Deskripsi data demografik responden  

 

 Sesuai dengan ukuran sampel yang telah direncanakan sebelumnya, sejumlah 350 orang 

partisipan telah dilibatkan sebagai sampel terdiri dari karyawan (staf administratif) sejumlah 

100 orang, dosen 60 orang, dan mahasiswa 140 orang. Jumlah tersebut ditetapkan secara 

purposive berdasarkan Sample Size Table (Creswell, 2005, 2014) dengan mempertimbangkan 

tingkat kepercayaan variabilitas sampling. Tingkat kesalahan sampling yang ditoleransi sebesar 

5 %, dalam arti  hanya 5% mean yang diperoleh dari sampel (sample mean) akan berbeda 

dengan mean dari populasi yang sebenarnya (true population mean) (Creswell, 2005, p. 582). 

Anggota sampel diambilkan dari 5 (lima) universitas yakni Universitas Negeri Malang, 

Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Islam Negeri 

Antasari Banjarmasin, dan Universitas Negeri Padang. Universitas sasaran dipilih atas 

pertimbangan faktor-faktor keterwakilan wilayah Jawa dan Luar Jawa, jarak jangkau lokasi, dan 

kesediaan anggota sampel dijadikan sasaran pengumpulan data. Di samping itu kelima 

universitas ini dipilih karena diuperkirakan masing-masing memiliki keunikan budaya 

organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja kemimpinan staf di lingkungan organisasi 

universitas (Selim Jahan & Eva Jespersen, 2015; UNESCO, 2014; Varghese et al., 2014).  

 

Berdasarkan jumlah sampel yang ditetapkan, hasil seleksi data yang berhasil masuk atau 

yang telah mengembalikan kuesioner 332 orang atau mencapai rate of return 94.85 %. Data 

individu anggota sampel tersebut disajikan dalam beberapa Tabel sebagai berikut.   
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Tabel 5.1. Universitas asal responden  

University Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

UM 82 24.7 24.7 24.7 

UNESA 66 19.9 19.9 44.6 

UIN Antasari 63 19.0 19.0 63.6 

UNM 59 17.8 17.8 81.3 

UNP 62 18.7 18.7 100.0 

Total 332 100.0 100.0  

 

 

Tabel 5.2. Status responden dan universitas 

Position Universitas Total 

UM UNESA UIN 

Antasari 

UNM UNP 

 

Employee 21 20 17 20 20 98 

Lecturer 12 10 15 9 12 58 

Student 49 36 31 30 30 176 

Total 82 66 63 59 62 332 

 

Sesuai dengan data Tabel 5.1. dan 5.2. menggambarkan anggota sampel yang telah 

berpartisipasi tersebar di lima universitas yang menjadi sasaran penelitian. Jumlah 332 anggota 

sampel berasal dari target sampel sebesar 350 orang, atau mencapai 94.85 persen. Masing-

masing kelompok sampel diperoleh berdasarkan kesediaan para responden dalam mendukung 

penggalian informasi di lingkungan organisasi/unit terkait universitas. Terdapat tiga kelompok 

sampel, yakni staf karyawan (98 orang), dosen (58 orang), dan mahasiswa (176 orang). 

Sebagaimana tercatat dalam Tabel 5.3, gender pria berjumlah 82 dan wanita 74 orang Tabel 

5.3). Sedangkan pada gender kelompok sampel mahasiswa (Tabel 5.4) responden wanita 

mendominasi jumlah anggota sampel yakni 109 dan pria 67 orang.     

 

Tabel 5.3. Gender staf/dosen 

  Gender Frequency 

 

Wanita 74 

Pria 82 

Total 156 
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Tabel 5.4. Gender responden mahasiswa dan universitas asal  

 Gender University Total 

UM UNESA UIN 

Antasari 

UNM UNP 

 
Female 37 31 18 11 12 109 

Male 12 5 13 19 18 67 

Total 49 36 31 30 30 176 

 

Dilihat dari kategori usia (Tabel 5.5), khususnya kelompok sampel dosen dan karyawan 

mendominasi kelompook usia antara 30-39 tahun. Status ketenagaan anggota sampel, terbesar 

adalah berstatus PNS/karyawan tetap. Sedangkan sisanya yakni yang tidak tetap berjumlah 

hanya 46 orang (Tabel 5.6). 

  

Tabel 5.5. Usia responden staf/dosen 

 Position Age Total 

20-29 30-39 40-49 50-59 >60 

 
Employee 9 40 28 21 0 98 

Lecturer 7 22 12 12 5 58 

Total 16 62 40 33 5 156 

 

Tabel 5.6. Status ketenagaan dan golongan 

 Rank Total 

No rank 

level 

Golongan 

II 

Golongan 

III 

Golongan 

IV 

 Official/permanent 1 19 72 18 110 

 Non official/private 37 1 8 0 46 

Total 38 20 80 18 156 

 

 

Dilihat dari tingkat pendidikan (Tabel 5.7), rata-rata anggota sampel karyawan 

berpendidikan level S1 (50 orang) sedangkan dosen berpendidikan S2 (58 orang). Adapun 

pangkat dan golongan mereka rata-rata untuk kedua kelompok partisipan ini berada pada 

golongan III.  Masa kerja mereka yang terbanyak adalah berada pada kategori masa kerja lebih 

dari 10 tahun (Tabel 5.9). 
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Tabel 5.7. Tingkat pendidikan responden   

 Position Education Total 

SHS Diploma/BA Strata 1 Magister Doctor  

 
Employee 28 8 50 11 1 98 

Lecturer 1 0 1 39 17 58 

Total 29 8 51 50 18 156 

 

Tabel 5.8. Pangkat / golongan responden  staf 

 Position Rank Total 

No rank 

level 

Golongan 

II 

Golongan 

III 

Golongan 

IV 

 
Employee 36 18 41 3 98 

Lecturer 2 2 39 15 58 

Total 38 20 80 18 156 

 

Tabel 5.9. Masa kerja/pengalaman responden 

 Position ServiceTerm Total 

6mo-1 yr 1-2 2-3 3-5 5-10 >10 

 
Employee 1 1 3 10 20 63 98 

Lecturer 4 5 5 9 7 28 58 

Total 5 6 8 19 27 91 156 

 

Variasi karakteristik demografik responden tersebut penting untuk diperhatikan dalam 

rangka mempertimbangkan proses analisis data. Hal ini sangat berkaitan dengan prosedur 

komparasi dan konklusi-konklusi hasil uji statik tentang hubungan maupun efek faktor-faktor 

yang diteliti dan untuk pengambilan keputusan-keputusan sesuai maksud analisis statitik yang 

diterapkan dalam penelitian.  

 

B. Hasil Uji Normalitas 
 

Sesuai dengan hasil analisis descriptive ditemukan bahwa dispersi respon para 

responden terhadap item-item penelitian berdistribusi normal. Nilai-nilai statistik item terutama 

skewness dan kurtosis sebagaimana dilaporkan dalam Lampiran 1 berada pada rentangan nilai 

statistic yang acceptable. Grafik data deskriptif juga menggambarkan sebaran data simetrik. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal. Hasil 

demikian menjadi indikator bahwa analisis selanjutnya dapat dilakukan. 

 

C. Hasil uji reliabilitas instrumen 

 

Uji reliabilitas yang dilaksanakan berdasarkan penelitian terdahulu maupun studi utama 

penelitian ini telah menghasilkan nilai-nilai statistik Alpha Cronbach untuk pengukuran variabel 

“budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan universitas” sebagaimana dalam Tabel 5.10. 

 

Tabel 5.10. Skala pengukuran budaya organisasi sekolah dan kofisien Alpha Cronbach  

 Alpha Cronbach 

Skala (scale) pengukuran  Hasil penelitian 

terdahulu 

Hasil studi utama penelitian saat ini 

(current study)  

Tipe-tipe budaya organisasi   

Birokratis 0.82 0.84 

Supportif 0.80 0.82 

Pasar (Market) 0.70 0.79 

Klan (Clan) 0.91 0.91 

Adhokrasi 0.82 0.83 

Inovatif 0.86 0.87 

   

Kepemimpinan    

Pengembangan visi 0.83 0.87 

Memimpin (leading) 0.90 0.92 

Manajerial 0.89 0.93 

Manajemen sumber daya 0.89 0.93 

Pengembangan profesional 0.88 0.87 

Iklim organisasi 0.90 0.86 

   

Situasi organisasi   

Tugas/struktur organisasi 0.86 0.90 

Kekuatan pemimpin 0.91 0.85 

Kualitas hubungan 0.94 0.92 

   

Orientasi kepemimpinan   

Orientasi tugas 0.91 0.94 

Orientasi hubungan (manusia) 0.97 0.95 
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Berdasarkan kofisien alpha untuk masing-masing skala pengukuran berdasarkan studi 

terdahulu dan penelitian saat ini (current study) menunjukkan performance item yang hampir 

sama. Bahkan rata-rata skala pengukuran mencapai nilai α dalam rentangan kofisien 0.79 – 

0.95, atau sedikit lebih tinggi dibanding dengan hasil penelitian sebelumnya. Kesemua skala 

tersebut dengan demikian dapat dikategorikan sebagai alat ukur yang dapat diterima karena 

semua memperoleh kofisien alpha > 0.70, atau di atas standard kofisien alpha yang 

dipersayaratkan dapat diterima (Hair, et. al., 2010). Dapat disimpulkan bahwa skala dan sub 

skala pengukuran budaya organisasi dan kepemimpinan di dalam instrumen penelitian ini telah 

memenuhi standard reliabilitas yang dipersayaratkan yakni secara internal skala pengukuran 

tersebut dipercaya secara. Dengan kata lain item-item di dalam masing-masing skala/sub skala 

pengukuran budaya organisasi, situasi organisasi, orientasi dan kinerja kepemimpinan itu dapat 

dinilai telah memperoleh skor respon yang konsisten dan stabil dari para subyek penelitian atau 

sampel. Sehingga data yang telah dikumpulkan melalui perangkat instrumen tersebut dapat 

dipergunakan sebagai bahan yang dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut.   

 Konstruksi item instrumen lengkap yang telah dikembangkan berdasarkan hasil uji coba 

tersebut dapat dilihat dalam Tabel 5.11 dan Tabel 5.12.   

 

D. Hasil principal Component Analysis 
 

Sesuai dengan prosedur ynga telah dijelaskan dalam Bab Metode Penelitian, principal 

component analysis (PCA) diterapkan dalam rangka mengelompokkan item-item pengukuran 

ke dalam sub-sub variabel yang lebih lecil jumlah itemnya. Setelah dilakukan prosedur  PCA, 

penelitian ini telah berhasil mentransformasi variabel-variabel yang terbukti sebagai correlated 

variables ke dalam sejumlah kecil uncorrelated variables. Variabel-variabel beserta item-item 

yang berhasil divalidasi dipresentasikan dalam Tabel 5.12. Item-item yang dikelompokkan ke 

masing-masing variabel laten didasarkan pada nilai korelasi atau loading setiap item. Bahwa 

item-item itu hanya berkorelasi dengan variabel laten yang mewakilinya, atau berkontribusi 

signifikan terhadap varian yang dihasilkan oleh masing-masing item terhadap laten. Sehingga 

membentuk masing-masing sub variabel dengan sejumlah item yang berfungsi sebagai 

indikator-indikator (observed variables). 
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Tabel 5.11. Item-tem sakala pengukuran dan item budaya organisasi  

Skala /Item Daftar pertanyaan/pernyataan 

Bureaucratic  

Bur1 Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan 

Bur2 Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku 

Bur3 Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur 

Bur4 Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur 

Bur5 Manajemen lembaga/universitas berorientasi pada kewenangan 

Bur6 Segenap pekerjaan selalu sesuai peraturan yang berlaku 

Bur7 Segenap urusan ditangani selalu sistematis 

Bur8 Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah digariskan 

Bur9 Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara ketat  

Supportive  

Sup10 Orientasi pada hubungan kemanusiaan 

Sup11 Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal  

Sup12 Memperhatikan keamanan kerja anggota 

Sup13 Adanya kepercayaan antar para anggota/pimpinan satu sama lain 

Sup14 Organisasi universitas/unit menyediakan iklim kerja menyenangkan 

Sup15 Membangkitkan semangat kerja anggota 

Sup16 Penghargaan lembaga secara ekonomik terhadap prestasi kerja 

Market  

Market17 Institusi ini berusaha menjaga standard biaya kegiatan  

Market18 Institusi selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak luar 

Market19 Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga  

Market20 Memperhatikan perkembangan pasar 

Market21 Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain 

Clan  

Clan22 Tim organidsasi universitas lebih kompak dan kohesif 

Clan23 Segenap anggota dilibatkan dengan memadai  

Clan24 Partisipasi anggota tinggi 

Clan25 Peberdayaan semua anggota dengan baik 

Clan26 Mengutakan komitmen bersama 

Clan27 Mengutamakan kerja tim 

Clan28 Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan 

Clan29 Institusi ini mementingkan kerjasama dalam kebanyakan pekerjaan  

Adhocracy  

Adhoc30 Suasana kantor/universitas mendorong kreativitas anggota 

Adhoc31 Suasana organisasi universitas menantang anggota berprestasi 

Adhoc32 Organisasi lembaga/universitas nampak dinamis 

Adhoc33 Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi yang sehat 

Adhoc34 Ada kelonggaran anggota (dosen/karyawan) melakukan perubahan 

Innovative  

Innov35 Mendorong ketrampilan-ketrampilan mandiri/entrepreneurship 

Innov36 Mempertimbangkan kebebasan pribadi 

Innov37 Mengutamakan tindakan inovatisi dalam bekerja 

Innov38 Anggota bersemangat memperbahrui  metode kerja 

Innov39 Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru 

Innov40 Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif baru 
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Tabel 5.12. Item-tem sakala pengukuran kinerja kepemimpinan, situasi organisasi, dan 

orientasi kepemimpinan universitas  

Skala / Item Daftar pertanyaan/pernyataan 

  Vision  

Lvision41 Anggota didorong memahami filosofi, nilai, dan tujuan organisasi/lembaga 

Lvision42 Institusi/universitas mengkoordinir anggota merumuskan visi, misi, dan  tuj. 

Lvision43 Institusi meminta pertimbangan masyarakat merumuskan visi, misi, dan tuj. 

Lvision44 Pimpinan mengkomunikasikan hasil rumusan ke semua pihak terkait 

Lvision45 Memberikan bimbingan para anggota tentang cara pencapaian tujuan 

Leading  

Leading46 Fungsi sebagai pemimpin tim terlaksana dengan efektif  

Leading47 Pimpinan institusi memimpin  pencapaian tujuan organisasi dengan baik  

Leading48 Kepemimpinan organisasi rata-rata efektif 

Leading49 Kepemimpinan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor situasional   

Leading50 Gaya kepemimpinan yang diterapkan menyesuaikan kemampuan anggota 

Leading51 Proses delegasi kekuasaan terhadap anggota berjalan dengan baik 

Leading52 Institusi efektif dalam memimpin pelaksanaan supervisi/pengawasan 

Leading53 Kepemimpinan secara proporsional didelegasikan ke para anggota 

Leading54 Menyediakan kesempatan semua anggota memimpin pelaksanaan kegiatan 

Managerial  

Lmanage55 Pimpinan lembaga/universitas memiliki kemampuan merencanakan program  

Lmanage56 Mengkoordinir  tim menyusun, melaksanakan, dan menilai  program 

Lmanage57 Pimpinan bersama tim melaksanakan penilaian dan pengembangan pend.   

Lmanage58 Pengawasan organisasi berlangsung secara kolegial  

Lmanage59 Segenap kendala pelaksanaan program kerja didiskusikan dengan tim 

Lmanage60 Teknik komunikasi yang diterapkan diterima oleh semua anggota 

Lmanage61 Informasi mengalir dari multi arah atara institusi dan tim anggota 

Resource mgmnt  

Lsource62 Lembaga mengelola sumber daya organisasi dengan baik 

Lsource63 Lembaga mendayagunakan segenap sumber daya secara efektif dan efisien  

Lsource64 Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung pencapaian tujuan pend. 

Lsource65 Institusi berhasil mengembangkan organisasi demi mutu pendidikan  

Lsource66 Para anggota dilibatkan dalam merumuskan solusi permasalahan institusi 

Lsource67 Partisipasi tinggi  segenap anggota dalam pengembangan progam institusi 

Prof development  

Lprofdev68 Lembaga berhasil membimbing/meningkatkan kemampuan bekerja  anggota 

Lprofdev69 Lembaga berhasil mempromosikan pertumbuhan jabatan para anggota 

Lprofdev70 Menumbuhkan profesi anggota dengan efektif 

Lprofdev71 Program pengembangan kemampuan anggota berjalan sukses 

Lpordev72 Institusi ini melibatkan anggota dalam program peningkatan mutu organisasi 
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Lprofdev73 Indikator-indikator program mutu institusi berhasil dirumuskan oleh tim 

Org climate  

Lcilamte74 Institusi ini dapat menyediakan lingkungan institusi yang kondusif 

Lclimate75 Iklim organisasi telah menjamin kebebasan berkarya anggota dan tim  

Lcimate76 Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik 

Lcimate77 Suasana organisasi lembaga mendorong munculnya prakarsa anggota 

Lclimate78 Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat 

Lclimate79 Institusi ini berhasil mempengaruhi  semangat anggota bekerja dengan baik 

Lclimate80 Institusi ini berhasil memimpin pengembangan kerjasama antar anggota 

Org situation  

Situation81 Tujuan dan target pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota 
Situation82 Prosedur pengelolaan pekerjaan 
Situation83 Deskripsi metode pelaksanaan tugas 
Situation84 Pembagian tugas kepada tim anggota 
Situation85 Ketentuan waktu penyelesaian tugas  
Leader power  
Power86 Keahlian sebagai pemimpin organisasi/institusi 
Power87 Pendidikan yang telah diraih oleh kepala/pimpinan institusi 
Power88 Status formal sebagai pimpinan institusi/universitas 
Power89 Kemampuan dalam  memimpin universitas/lembaga 
Power90 Kewibawaan pimpinan lembaga di hadapan para anggota 
Relation quality  
Relation91 Hubungan informal pimpinan dengan para anggota dan staf 
Relation92 Komunikasi pimpinan institusi dengan anggota 
Relation93 Kepercayaan pimpinan institusi terhadap para anggota  
Relation94 Kedekatan pimpinan institusi dengan tim anggota 
Relation95 Keharmonisan pimpinan dengan anggota dan hub. antar anggota 
Task oriented  
TaksOrient96 Tujuan-tujuan organisasi institusi dirumuskan dengan jelas 
TaskOrient97 Tujuan-tujuan yang akan dicapai bersifat menantang 
TaskOrient98 Pimpinan institusi lebih menekankan kinerja tinggi 
TaskOrient99 Percaya kepada kemampuan bawahan mencapai tujuan-tujuan 
TaksOrient100 Lebih mementingkan target pencapaian sasaran 
TaksOrient101 Fokus pada pemenuhan batas waktu penyelesaian 
TaksOrient102 Mendorong anggota menyelesaikan tugas sesuai target mutu 
TaksOrient103 Memastikan anggota untuk bekerja fokus pada tujuan  
TaksOrient104 Memonitor pekerjaan berdasarkan target yang ditetapkan 
TaskOrient105 Memastikan anggota menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal  
Human oriented  
HumOrient106 Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan anggota  
HumOrient107 Menjaga hubungan baik dengan para anggota  
HumOrient108 Memperhatikan kebutuhan individual dalam pelaksanaan tugas 
HumOrient109 Memotivasi dengan pemberian insentif terhadap hasil pekerjaan 
HumOrient110 Fokus perhatian pada kecukupan upah atau gajih para anggota 
HumOrient111 Secepat mungkin memberikan upah setelah pekerjaan selesai 
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HumOrient112 Lebih mementingkan kepuasan individual anggota dalam bekerja 
HumOrient113 Memenuhi permintaan anggota merubah jadwal penyelesaian kerja  
HumOrient114 Memenuhi permintaan anggota untuk melengkapi peralatan kerja 
HumOrient115 Mempertimbangkan masukan perbaikan sistem kerja organisasi 

 

E. Hasil Validasi Instrumen Pengukuran Layanan Administrasi dan Budaya 

Akademik Mahasiswa di Universitas 

 

Validasi instrumen khususnya item-item sakala pengukuran  perlu dilaksanakan dalam 

rangka menguji apakah item-item dalam setiap skala pengukuran yang dikembangkan 

mendapatkan jawaban-jawaban valid (Creswell, 2005) atau benar-benar dapat mengukur apa 

yang telah menjadi target penelitian ini. Hal ini telah dijelaskan dalam uraian Bab Metodologi 

Peneleitian. Tim peneliti dalam penelitian ini telak melaksanakan uji item melalui beberapa 

teknik validasi yaitu face atau content dan construct vality. Meskipun demikian, tim peneliti 

perlu melaporkan bahwa porosedur content validity dalam penelitian ini secara spesifik hanya 

diterapkan terhadap item-item yang dikembangkan skala pengukuran “Layanan Administrasi 

Universitas” dan “Budaya Akademik Mahasiswa”. Adapun item-item budaya organisasi, situasi 

kepemimpinan, dan orientasi kepemimpinan tidak diuji melalui prosedur construct validity, 

melainkan hanya sampai kepada tahap content validity. Alasannya adalah bahwa ketiga sakala 

tersebut telah dikembangkan pada penelitian terdahulu (Burhanuddin, Supriyanto, & Adi, 

2018), atau merupakan established instrument. Bagaimanakah prosedur konkrit validasi 

konstruk terhadap item-item layanan administrasi dan budaya akademik, maka untuk 

memudahkan pemahamannya, berikut ini perlu dideskripsikan tata kerja ketiga teknik atau 

pendekatan validasi item penelitian ini.  

 

1. Face (content validity) 

 

Validasi content terhadap semua item penelitian ini divalidasi dengan menentukan 

apakah item-item (pengukuran budaya organisasi, orientasi kepemimpinan, layanan 

administrasi, dan budaya akademik mahasiswa) memenuhi standard validitas isi. Untuk itu, 

segenap item tersebut instrumen dikonsultasikan dengan para anggota tim baik peneliti lokal 

mauopun asing (overseas researcher), dan dipertimbangkan sejauhmana kesesuaiannya dengan 
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tujuan-tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Atas dasar saran-saran dan balikan 

yang diberikan oleh anggota tim, selanjutnya segenap item dijustifikasi lagi dengan 

mempertimbangkan dasar theoretical model dan kesesuaiannya dengan unsur-unsur tujuan 

penelitian (research objectives). Tim peneliti juga melakukan tahap penyempurnaan konstruksi 

masing-masing item berdasarkan hasil proses konsultasi tersebut. Sehingga diperoleh 

seperangkat item pengukuran yang telah divalidasi sebagaimana telah dilampirkan dalam 

laporan penelitian ini (Lampiran 2). 

 

2. Construct validity  

 

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa proses validasi konstruk hanya 

diterapkan kepada kelompok item “layanan administrasi” dan “budaya akademik mahasiswa”. 

Uji validitas konstruk item-item untuk kedua sakala pengukuran ini dilaksanakan melalui teknik 

Rasch model. Hasil analisis item-item tersebut disajikan dalam Tabel 5.13. Adapun terhadap 

unsur-unsur dalam faktor individu dan organisasi, item-itemnya tidak divalidasi menggunakan 

prosedur di atas. Alasannya adalah bahwa unsur-unsur tersebut merupakan atribut yang bersifat 

tetap (fixed)\, dan sudah melekat pada karakteristik yang dimiliki oleh kedua faktor itu. 

 

a. Hasil analisis item pengukuran berdasarkan pendekatan IRT (Item response Theory). 

 

Validasi item menggunakan prosedur Rasch model 

Sejumlah 28 item skala pegukuran dalam penelitian ini khususnya variabel “layanan 

admininistrasi universitas” telah dikembangkan berdasarkan hasil uji coba penelitian ini. Item-

item untuk skala ini kemudian di disebar ke dalam 3 (tiga) sub skala meliputi: (1) sikap 

karyawan dalam pelayanan administrasi, (2) perilaku komunikasi langsung dengan mahasiswa, 

dan (3) perilaku berkomunikasi ketika menerima telepon atau menelpon. Untuk item-item 

variabel “budaya akademik mahasiswa” disiapkan ada 12 item (terdiri dari 4 item budaya 

penggunaan waktu dan 8 item budaya akademik belajar mahasiswa di kampus). Pembagian 

skala layanan ini menjadi tiga sub skala pengukuran ditentukan berdasarkan hasil uji validasi 
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item menggunakan teknik principal component analysis. Kemudian, untuk menentukan apakah 

masing-masing sub scale itu benar-benar didukung oleh item-item yang memiliki nilai fit 

statistics yang memadai, maka diolah lagi dengan menerapkan teknik Rasch model. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, analisis dengan teknik Rach model ini dilaksanakan 

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

masing-masing item dari variabel tersebut. Hasil dari uji model ini diharapkan dapat membantu 

tim peneliti untuk memutuskan apakah masing-masing skala pen gukuran yang dikembangkan 

untuk variabel-variabel tersebut memenuhi prinsip “unidimensional”.  

Terhadap ke semua item yang divalidasi itu, membuktikan kesemua item “layanan 

administrasi universitas” dan “budaya akademik mahasiswa” tersebut dapat digolongkan 

sebagai item-item instrumen yang dapat diterima karena memiliki skor-skor MNSQR dalam 

rentangan nilai 0.5 – 1.5 atau dinilai memenuhi standar productive items. Hasil estimasi dengan 

Rasch model ini dilaporkan dalam Tabel 5.13 dan Tabel 5.14. 

 

Tabel 5.13. Hasil estimasi parameter model respon item-item layanan administrasi universitas 

dan budaya akademik mahasiswa 

Variabel   Weighted Fit  

Pelayanan Estimasi Error MNSQ

R 

CI t Item thresholds 

Staf attitude          

Sserve116 0.085 0.075 0.95 0.80, 1.20 -0.5 -2.91 -0.79 0.85 3.18 

Sserve117 0.127 0.075 0.92 0.80, 1.20 -0.7 -2.86 -0.75   0.90   3.22 

Sserve118 0.259 0.075 1.21 0.80, 1.20 1.9 -2.73 -0.62   1.03   3.35 

Sserve119 -0.033 0.075 0.98 0.80, 1.20 -0.2 -3.02 -0.91   0.73   3.06 

Sserve120 0.088 0.075 1.37 0.80, 1.20 3.2 -2.90 -0.79 0.86   3.18 

Sserve121 0.132 0.075 0.80 0.80, 1.20 -2.1 -2.86 -0.74   0.90   3.23 

Sserve123 0.323 0.075 1.03 0.80, 1.20 0.3 -2.66 -0.55   1.09 3.41 

Sserve124 -0.303 0.075 0.82 0.80, 1.20 -1.8 -3.29 -1.18   0.47   2.79 

Sserve129 -0.288 0.075 1.15 0.80, 1.20 1.4 -3.27 -1.16 0.48   2.80 

Sserve131 -0.390* 0.226 0.92 0.80, 1.20 -0.7 -3.38 -1.27 0.38 2.70 

Direct 

communication      

    

Sserve122 -0.149 0.080 1.08 0.80, 1.20 0.8 -3.65 -1.01 0.78   3.28 

Sserve125   0.078 0.080 0.95 0.80, 1.20 -0.4 -3.42 -0.78   1.01   3.51 

Sserve126 -0.225 0.080 1.13 0.80, 1.20 1.2 -3.72 -1.08 0.70 3.20 

Sserve127 0.259 0.079 1.03 0.80, 1.20 0.4   -3.23 -0.59 1.19 3.69 

Sserve128 0.134 0.079 0.71 0.80, 1.20 -3.0 -3.37 -0.72 1.06 3.56 

Sserve130 0.046 0.079 0.82 0.80, 1.20 -1.8 -3.45 -0.81 0.98   3.47 

Sserve132 -0.204 0.079 1.12 0.80, 1.20 1.1   -3.70  -1.06   0.73   3.22 

Sserve133 0.060* 0.210 0.97 0.80, 1.20 -0.2 -3.44  -0.80   0.98   3.48 

Telephone 

communicatiion      

    

Sserve134 0.514    0.082     1.12 0.79, 1.21 1.2   -2.95 -0.60 1.42   4.15 

Sserve135 0.210    0.082     1.06 0.79, 1.21 0.6   -3.25 -0.89 1.13 3.85 

Sserve136 -0.057    0.082     1.03 0.79, 1.21 0.3   -3.50 -1.14   0.88   3.60 
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Note. *Constrained, significance level = 0.000 

Tabel 5.14. (lanjutan)  

 

 Supaya item-item yang dianalisis tersebut lebih bermakna kepada para pembaca, maka 

setiap item perlu didiskripsikan sebagaimanajuga digunakan sebagai pertanyaan-pertanyaan 

dalam instrumen seperti  dalam Tabel 5.15 dan Tabel 5.16. 

Tabel 5.15. Item-tem sakala pengukuran layanan administrasi dan budaya akademik 

mahasiswa di universitas 

Skala / Item Daftar pertanyaan/pernyataan 

Staf attitude  

Sserve116 Karyawan tersenyum ketika sedang melayani mahasiswa 

Sserve117 Melakukan kontak mata sambil memandang 

Sserve118 Ketika melayani berusaha mengetahui/menyebut nama mahasiswa  

Sserve119 Mendengarkan sambil  menganggukkan kepala ketika melayani Anda 

Sserve120 Menanyakan pertanyaan terbuka seperti “adakah yang dapat saya bantu?” 

Sserve121 Menunjukkan empati ketika menangani keluhan/masalah mahasiswa  

Sserve123 Karyawan memberikan alasan sebelum mengatakan tidak setuju 

Sserve124 Karyawan megakui kesalahan yang tidak senagaja dilakukan 

Sserve129 Karyawan berusaha membantu memecahkan persoalan mahasiswa 

Sserve131 Karyawan mengakhiri pembicaraan dengan catatan positif 

Sserve137 -0.225    0.082     0.90 0.80, 1.20 -0.9   -3.66 -1.30     0.72 3.45 

Sserve138 -0.481    0.082     1.01 0.80, 1.20 0.2   -3.90 -1.54 0.48   3.20 

Sserve139 0.161    0.082     1.02 0.80, 1.20 0.2   -3.27  -0.91   1.11   3.83 

Sserve140 -0.455    0.082     0.91 0.80, 1.20 -0.8   -3.88  -1.52   0.50 3.22 

Sserve141 0.146    0.082     0.80 0.80, 1.20 -2.0   -3.33    -0.95 1.07   3.78 

Sserve142 0.026    0.082     1.01 0.80, 1.20 0.2   -3.45 -1.06   0.95   3.66 

Sserve143 0.161 0.245     0.80 0.80, 1.20 -2.0   -3.31 -0.93   1.09   3.80 

        Variabel   Weighted Fit  

Student academic 

culture 

Estimasi Error MNSQ

R 

CI t Item thresholds 

Use of time           

Sacad144 0.103    0.082 0.92 0.78, 1.22 -0.7   -2.17  -1.26   0.69   3.14 

Sacad145 0.077    0.082     1.01 0.78, 1.22 0.1   -2.20  -1.29   0.66   3.12 

Sacad146 0.387    0.081     1.05 0.78, 1.22 0.5   -1.89 -0.98   0.97   3.42 

Sacad147 -0.567*   0.141 1.01 0.79, 1.21 0.1 -2.84  -1.93   0.02   2.47 

Student academic 

behaviour      

    

Sacad148 -0.676    0.065     0.73 0.77, 1.23 -2.6   -2.66  -1.38   -0.38 1.72 

Sacad149 -0.932    0.067     0.84 0.77, 1.23 -1.4   -2.92  -1.63 -0.64   1.46 

Sacad150 -0.482    0.064     0.81 0.78, 1.22 -1.8   -2.47  -1.18 -0.19   1.91 

Sacad151 -0.147    0.063     0.77 0.79, 1.21 -2.3 -2.13 -0.85   0.15   2.24 

Sacad152 0.358    0.061     1.04 0.81, 1.19 0.5   -1.63  -0.34   0.65   2.75 

Sacad153 -0.300    0.064     1.16 0.78, 1.22 1.4 -2.29  -1.00 -0.00   2.09 

Sacad154 1.086    0.060     1.09 0.82, 1.18 0.9 -0.90   0.38   1.38   3.48 

Sacad155 1.093 *  0.168     1.27 0.82, 1.18 2.7 -0.89   0.39   1.39   3.48 
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Direct 

communication 

 

Sserve122 Duduk/berdiri tenang ketika karyawan itu berbicara dengan Anda 

Sserve125   Memandang penuh perhatian ketika berhadapan dengan Anda 

Sserve126 Berkonsentrasi pada yang Anda bicarakan / menghindari intervensi lain 

Sserve127 Memperdengarkan suara “emm”, “ya” sambil menganggukkan kepala 

Sserve128 Mengajukan pertanyaan terbuka, isyarat siap membantu jika diperlukan 

Sserve130 Karyawan tetap tenang sehingga dapat berpikir saat memberikan layanan 

Sserve132 Tidak memotong pembicaraan ketika berbicara dengan mahasiswa 

Sserve133 Menyimpulkan apa yang dibicarakan pelanggan saat akhir pertemuan 

Telephone 

communicatiion 

 

Sserve134 Menjawab panggilan telp Anda secepat mungkin 

Sserve135 Menjawab telepon Anda terkesan sambil tersenyum dan ramah 

Sserve136 Bicara di telepon dengan dengan nada pelan tetapi jelas 

Sserve137 Menjawab dengan menyebut nama ybs, atau: “apa yg dapat saya bantu” 

Sserve138 Mengajukan pertanyaan terbuka apa yang  mahasiswa inginkan 

Sserve139 Berusaha mencatat apa yang dibicarakansata Anda telepon 

Sserve140 Ketika ditelp, berusaha membantu informasi yg diperlukan mahasiswa 

Sserve141 Menghangatkan suasana pembicaraan sebelum menutup telepon  

Sserve142 Mengakhiri telepon dengan memastikan memfollow-up permintaan Anda 

Sserve143 Memberitahu nama dia bahwa jika sewaktu-waktu Anda  menelpon lagi 

 

Tabel 5.16. (lanjutan)  

Skala / Item Daftar pertanyaan/pernyataan 

Use of time   

Sacad144 Saya menggunakan waktu kosong untuk belajar 

Sacad145 Saya mengerjakan tugas meski tidak di-deadline oleh dosen 

Sacad146 Saya suka ke perpustakaan daripada membuang waktu yang tersedia 

Sacad147 Berusaha mencari rekan mahasiswa untuk mendiskusikan perkuliahan 

Student academic 

behaviour 

 

Sacad148 Menyukai mata kuliah yang mengutamakan banyak literatur berklualitas 

Sacad149 Menyukai perkuliahan yang menggunakan berbagai sumber terpercaya 

Sacad150 Menyukai perkuliahan yang menggunakan literatur asing dan lokal 

Sacad151 Menyukai perkuliahan yang hanya menggunakan literatur lokal 

Sacad152 Perkuliahan yang sedikit literatur lebih saya sukai 

Sacad153 Saya lebih suka dosen yang sedikit memberikan tugas (PR) 

Sacad154 Saya lebih suka dosen yang jarang masuk kelas 

Sacad155 Saya menyukai mahasiswa yang selalu tidak fokus kepada akademik 
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Dilihat dari nilai fit statistics khususnya t values, kecuali item “Sserve120” dan  “Sserve128”, 

semua item lainnya tidak melampaui t values 3. Artinya rata-rata memiliki kemampuan prediksi 

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

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

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

dengan pedoman penafsiran t values dalam Tabel 4.2. Walupun demikian, perlu diperhatikan 

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

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

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

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

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

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

bermasalah, dan kalau perlu menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

koreksi item seperlunya. Di samping itu terhadap kategori kualitas lainnya (MNSQ, item delta, 

thresholds, discmination index), kedua item tesrbut masih memperoleh nilai fit yang memadai. 

Hasil akhir fit t statistic mungkin mampu menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya tentang 

perilaku yang berbeda ditunjukkan oleh masing-masing item di dalam proses pengukuran. 

Kemungkinan setiap item tidak memiliki performa yang sama ketika menjelaskan variabel laten 

yang mewakilinya.   

Selanjutnya dlihat dari kriteria nilai-nilai statistik item thresholds, membuktikan semua 

item sebagaimana dalam Tabel 5.13 dan tabel 5.14 tidak memiliki masalah inkonsistensi urutan 

kategori pilihan jawaban untuk per item (disordered item thresholds). Hasil analisis teknik 

Rasch model ini menunjukkan bahwa item-item layanan administrasi universitas dan budaya 

akademik mahasiswa dalam setiap sub skala pengukuran memenuhi standard respon item 

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

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

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

memperlihatkan bahwa thresholds item-item searah dengan koronologi tingkat kesulitan 

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

demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen ini mampu mengungkapkan keadaan sikap yang 
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sesungguhnya diukur di lapangan melalui sakala Likert tipe-tipe budaya organisasi sekolah di 

lapangan. 

Berdasarkan nilai-nilai index kemampuan diskriminasi item yang dicapai, 

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

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

tingkat signifikansi < 0.01. Bahkan terdapat sejumlah item yang memperoleh nilai indeks 

diskriminasi sebesar 0.85 yakni “Sserve121” dan dengan nilai 0.84 yaitu item “Sserve 141” dan 

“Sserve 143”. Di dalam model IRT, dianjurkan memilih item-item yang memperoleh nilai 

indeks > 0.4 (Wu & Adams, 2007: 64). Hasil analisis item dalam Tabel 5.13 dan Tabel 5.14 

memperlihatkan item-item dalam skala pengukuran “layanan administrasi universitas” dan 

“budaya akademik mahasiswa” memperoleh indeks dalam range 0.47- 0.85. Hasil demikian 

mengindikasikan semua item memiliki kualitas tinggi dalam hal kemampuan membedakan 

responden menurut tingkat autonomi individual. yang tearakhir sebagaimana tercantum di 

bawah tabel separation reliability index untuk setiap sub skala pengukuran telah mencapai 

index reliabilitas tinggi, yakni dalam range 0.776 – 0.991. Capaian index demikian 

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

 

b. Validasi model pengukuran menggunakan pendekatan SEM 

 

Hasil Confirmatory Factor Analysis budaya organisasi, kinerja kepemimpinan, orientasi 

kepemimpinan, layanan administrasi, dan budaya akademik mahasiswa di universitas  

Model pengukuran penelitian dikembangkan berdasarkan hasil rumusan konstruk-

konstruk melalui principal component analysis dan Rasch model yang telah diselesaikan di 

bagian sebelumnya. uji kepemimpinan yang diusulkan didukung oleh data, maka teknik analisis 

yang diterapkan persis sama dengan tahapan analisis skala organisasi sebelumnya, yakni dengan 

prosedur Confirmatory Factor Analysis (CFA).  

Seperti telah diurtaikan sebelumnya bahwa pengembangan model pengukuran penelitian 

menerapkan SEM (Structural Equation Modelling). Pendekatan ini relevan dengan beberapa 

penelitian di bidang manajemen dan kepemimpinan terdahulu  (Wang, Law, Hackett, Wang, & 

Chen, 2005; Zhang, Cao, & Tjosvold, 2011). Confirmatory Factor Analysis (CFA) diterapkan 

ntuk menguji sejauhmanakah model pengukuran dalam penelitian ini sesuai dengan data yang 
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telah diperoleh. Karena kompleksitas, karakteristik, dan variabel relative banyak, maka untuk 

memudahkan tercapainya parsimonious model instrumen, model faktor berjenjang (hierarchical 

factor model) dippilih untuk ditghunakan dalam analisis dengan CFA ini.  

Untuk menilai model fit instrumen, yang pertama  tim peneliti lakukan adalah 

memeriksa loading (λ) setiap variabel observasi (indicator-indikator) terhadap variable laten 

yang mewakilinya. Loading yang telah diperoleh menggambarkan korelasi (r) antara variabel 

observasi (x) dan laten (ζ). Kuadrat dari kofisien korelasi (r
2
) adalah jumlah total varian (δ) 

yang disumbang oleh variabel indicator terhadap laten (Hair et. al, 2010). Hair et. al (2010) 

menyatakan semakin besar jumlah loading, semakin penting peran nilai-nilai loading ini dalam 

menjelaskan matrik faktor  yang dicapai.  Kriteria penilaian loading yang disarankan untuk studi 

ini menggunakan rentangan nilai, yakni: 

 

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

+ 0.50 atau > 0.50  Loading secara praktis dinilai signifikan. 

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

 

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

diselesaikan dengan mempertimbangakan dasar teori yang melatarbelakangi pengembangan 

variabel-variabel penelitian dan memeriksa sejumlah indikator (fit indices). Indikator-indikator  

ini meliputi  χ 2/ DF (nilai chi-square dibagi nilai DF (degrees of freedom); GFI (goodness-of-

fit-index), TLI (Tucker-Lewis Index), CFI (comparative fit index), dan RMSEA (root mean 

square error of approximation).  Model yang memperoleh RMSEA mendekati angka “0” (zero) 

menunjukkan bahwa model tersebut memenuhi kriteria good fit atau sesuai dengan data. 

Dengan kata lain tingkat kesalahan model yang diusulkan relatif sangat kecil (a reasonable 

error in approximation). Sebaliknya, jika > 0.1 berarti tidak dapat diterima sebagai model yang 

memiliki kecocokkan dengan data. Nilai χ 2/ DF (ratio of chi-square) yang kurang dari   5 (< 5) 

menunjukkan model didukung oleh data atau mencapai standard good fit. Dengan kata lain, 

indikator yang dicapai demikian dapat mendemonstrasikan kesamaan model yang diusulkan 

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

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

dipergunakan untuk menginterpretasikan apakah suatu model yang diusulkan dapat diterima 
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sebagai model yang sesuai dengan data penelitian yang diukur. Nilai-nilai yang lebih besar atau 

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

yang memenuhi standard good fit (Arbuckle, 2009). 

 Untuk memulai validasi prosedur demikian ini, pertama-tama tim peneliti 

mengelompokkan item-item ke dalam masing-masing skala dan sub-skala pengukuran atau 

bisa dinamakan konstruk atau variable laten yang didesain dalam model pengukuran tersebut. 

Untuk variable budaya organisasi terdapat 40 item yang dikelompokkan menjadi enam 

dimensi, membentuk sub-skala pengukuran: (1) birokratik, (2) suportif, (3) pasar, (4) klan, (5) 

adhokrasi, dan (6) inovatif. Tipe-tipe budaya ini diberi nama sejalan dengan beberapa sumber 

literatur maupun hasil riset terdahulu (Burhanuddin et al., 2018; Cameron & Quinn, 2011; 

Wallach, 1983). Sesuai model hirarkhi yang dipilih, maka kesemua variabel laten diposisikan 

sebagai faktor-faktor urutan kedua atau berada dalam lapisan kedua (second layer) tetapi 

memiliki faktor-faktor yang berada pada lapisan pertama (first layer). Struktur model 

pengukuran budaya organisasi universitas yang berhasil dikembangkan dalam penelitian ini 

dipresentasikan pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1. Model hirakhis sakala pengukuran budaya organisasi 

Penjelasan variabel laten, indikator, bagaimana kedudukan dan besar masing-masing 

loading dapat diperiksa dalam Tabel 5.17. 
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Tabel  5.17. Loading faktor model hirarkhi budaya organisasi universitas 

 

Second order factor  

(second layer) 

First order factors  

(first layer) 

 

Loadings 

 

Indicators  

 

Loadings 

 Bureauc 0.69 Bur1 0.352 

   Bur2 0.627 

   Bur3 0.714 

   Bur4 0.675 

   Bur5 0.537 

   Bur6 0.695 

   Bur7 0.746 

   Bur8 0.622 

   Bur9 0.520 

 Supportive 0.87 Sup10 0.457 

   Sup11 0.454 

   Sup12 0.668 

   Sup13 0.686 

   Sup14 0.763 

   Sup15 0.377 

   Sup16 0.592 

 Market 0.71 Market17 0.515 

   Market18 0.705 

   Market19 0.718 

UnivCult   Market20 0.652 

   Market21 0.706 

 Clan 0.91 Clan22 0.700 

   Clan23 0.751 

   Clan24 0.661 

   Clan25 0.773 

   Clan26 0.791 

   Clan27 0.812 

   Clan28 0.785 

   Clan29 0.732 

 Adhocracy 0.96 Adhoc30 0.776 

   Adhoc31 0.590 

   Adhoc32 0.769 

   Adhoc33 0.801 

   Adhoc34 0.579 

 Innovative 0.86 Innov35 0.746 

   Innov36 0.560 

   Innov37 0.736 

   Innov38 0.768 

   Innov39 0.790 

   Innov40 0.748 
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Keterangan beberapa variabel dalam tabel: 

UnivCult : Budaya organisasi universitas 

Bureauc : Birokratik 

Bur  : Birokratik 

Sup  : Supportive 

Innov  : Innovative 

Nilai-nilai loading dalam Tabel 5.17 menunjukkan bahwa keenam faktor atau variabel 

laten yang berada pada lapisan pertama berhubungan secara signifikan dengan faktor utama 

“OrgCult” (budaya organisasi) pada lapisan kedua dengan masing-masing mencapai loading > 

0.69. Faktor utama ini dengan demikian dapat diartikan bahwa secara statistik merupakan 

penyebab keenam model itu di dalam model. Loading per item dapat juga dicek, yakni 

berdasarkan ke 40 item yang divalidasi, sebagian besar item terbukti loading tinggi dan positif. 

Terdapat hanya satu item yang memperoleh loading tersendah yaitu item “Bur1”, dengan 

loading sebesar hanya 0.352. meskipun demikian item ini berada di atas ( > 0.30), artinya dalam 

kriteria batas acceptable loading.  yang tertinggi adalah item item “Clan27”, yakni sebear  

0.812. Berdasarkan hasil demikioan, dapat disimpulkan bahwa secara umum item-item ini dapat 

berfungsi sebagai reflektor yang baik bagi keenam faktor di dalam model hirarkhi yang 

dikembangkan (hierarchical factor model). Di samping itu nilai-nilai kuadrat kofisien korelasi 

(r
2
) masing-masing variabel rata-rata cukup tinggi. Hal ini menunjukkan proporsi varian yang 

disumbangkan cukup besar dalam menjelaskan variable laten yang mewakili mereka. 

Tingkat performa fit yang dicapai dapat dilihat melalui tabel lengkap nilai-nilai model fit 

dalam tabel-tabel di bawah ini (Tabel 5.18 dan Tabel 5.19). 
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Tabel 5.18. Unstandardized regression weights model pengukuran budaya organisasi 

Criterion 
 

Predictor  Estimate S.E. C.R. P 

Bureauc <--- UnivCult 1.000    

Supportive <--- UnivCult 1.418 .296 4.799 *** 

Market <--- UnivCult 1.329 .276 4.815 *** 

Adhocracy <--- UnivCult 3.006 .533 5.641 *** 

Innovative <--- UnivCult 2.425 .440 5.513 *** 

Clan <--- UnivCult 2.254 .410 5.503 *** 

Bur1 <--- Bureauc 1.000    

Bur2 <--- Bureauc 1.577 .273 5.775 *** 

Bur3 <--- Bureauc 1.786 .299 5.977 *** 

Bur4 <--- Bureauc 1.526 .259 5.896 *** 

Bur5 <--- Bureauc 1.256 .229 5.492 *** 

Bur6 <--- Bureauc 1.633 .275 5.938 *** 

Bur7 <--- Bureauc 1.676 .278 6.038 *** 

Bur8 <--- Bureauc 1.487 .258 5.761 *** 

Bur9 <--- Bureauc 1.334 .246 5.426 *** 

Sup10 <--- Supportive 1.000    

Sup11 <--- Supportive 1.042 .171 6.096 *** 

Sup12 <--- Supportive 1.571 .210 7.484 *** 

Sup13 <--- Supportive 1.428 .189 7.566 *** 

Sup14 <--- Supportive 1.741 .221 7.883 *** 

Sup15 <--- Supportive 1.389 .258 5.379 *** 

Sup16 <--- Supportive 1.449 .205 7.070 *** 

Market17 <--- Market 1.000    

Market18 <--- Market 1.434 .172 8.335 *** 

Market19 <--- Market 1.481 .176 8.404 *** 

Market20 <--- Market 1.318 .165 8.011 *** 

Market21 <--- Market 1.519 .182 8.342 *** 

Clan22 <--- Clan 1.000    

Clan23 <--- Clan 1.105 .085 12.938 *** 

Clan24 <--- Clan .957 .084 11.443 *** 

Clan25 <--- Clan 1.113 .084 13.297 *** 

Clan26 <--- Clan 1.106 .081 13.594 *** 

Clan27 <--- Clan 1.150 .082 13.943 *** 

Clan28 <--- Clan 1.198 .089 13.498 *** 

Clan29 <--- Clan 1.109 .088 12.618 *** 

Adhoc30 <--- Adhocracy 1.000    

Adhoc31 <--- Adhocracy .818 .076 10.804 *** 

Adhoc32 <--- Adhocracy .856 .058 14.694 *** 

Adhoc33 <--- Adhocracy .957 .062 15.426 *** 

Adhoc34 <--- Adhocracy .690 .065 10.608 *** 

Innov35 <--- Innovative 1.000    

Innov36 <--- Innovative .780 .079 9.921 *** 

Innov37 <--- Innovative .902 .068 13.242 *** 

Innov38 <--- Innovative .979 .071 13.874 *** 

Innov39 <--- Innovative 1.137 .080 14.295 *** 

Innov40 <--- Innovative 1.080 .080 13.485 *** 
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Tabel 5.19. Standardized regressions variabel budaya organisasi universitas  

   
Estimate 

Bureauc <--- UnivCult .688 

Supportive <--- UnivCult .873 

Market <--- UnivCult .709 

Adhocracy <--- UnivCult .960 

Innovative <--- UnivCult .859 

Clan <--- UnivCult .910 

Bur1 <--- Bureauc .352 

Bur2 <--- Bureauc .627 

Bur3 <--- Bureauc .714 

Bur4 <--- Bureauc .675 

Bur5 <--- Bureauc .537 

Bur6 <--- Bureauc .695 

Bur7 <--- Bureauc .746 

Bur8 <--- Bureauc .622 

Bur9 <--- Bureauc .520 

Sup10 <--- Supportive .457 

Sup11 <--- Supportive .454 

Sup12 <--- Supportive .668 

Sup13 <--- Supportive .686 

Sup14 <--- Supportive .763 

Sup15 <--- Supportive .377 

Sup16 <--- Supportive .592 

Market17 <--- Market .515 

Market18 <--- Market .705 

Market19 <--- Market .718 

Market20 <--- Market .652 

Market21 <--- Market .706 

Clan22 <--- Clan .700 

Clan23 <--- Clan .751 

Clan24 <--- Clan .661 

Clan25 <--- Clan .773 

Clan26 <--- Clan .791 

Clan27 <--- Clan .812 

Clan28 <--- Clan .785 

Clan29 <--- Clan .732 

Adhoc30 <--- Adhocracy .776 

Adhoc31 <--- Adhocracy .590 

Adhoc32 <--- Adhocracy .769 

Adhoc33 <--- Adhocracy .801 

Adhoc34 <--- Adhocracy .579 

Innov35 <--- Innovative .746 

Innov36 <--- Innovative .560 

Innov37 <--- Innovative .736 

Innov38 <--- Innovative .768 

Innov39 <--- Innovative .790 

Innov40 <--- Innovative .748 
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Tabel 5.20. Ringkasan model fit  

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P 
CMIN/

DF 

Default model 126 1353.934 734 .000 1.845 

Saturated model 860 .000 0 
  

Independence model 40 7134.866 820 .000 8.701 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .810 .788 .903 .890 .902 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .895 .725 .807 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .051 .046 .055 .415 

Independence model .153 .149 .156 .000 

 

Ringkasan model fit dalam Tabel 5.20 membuktikan bahwa model hirarkhi pengukuran 

budaya organisasi universitas mempoeroleh nilai fit bagus (a good fit to the data), dalam arti 

model didukung data yang hasil penelitian. Nilai DF = 1.845, or < 5 menunjukkan model 

pengukuran sangat mantap. Nilai TLI and CFI juga tinggi (0.890 dan 0.902), atau mendekati 

nilai “1” menunjukkan kualitas tinggi model pengukuran telah dicapai. RMSEA mendekati nilai 

“0” (0.051) menandakan model pengukuran mampu menjelaskan dengan sangat tepat data 

penelitian (provides the best approximation of the data). Sehingga bisa disimpulkan bahwa 

model pengukuran budaya organisasi universitas ini sudah memiliki prediksi sangat tingi 

terhadap keadaan data sebenarnya yang diukur di lapangan. lebih jauh lagi dapat dimaknai 

bahwa sebagai alat ukur, sakala budaya organisasi universitas tersebut diharapkan dapat 
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mengungkapkan dan menggambarkan perilaku budaya organisasi universitas yang sebenarnya, 

mampu menyediakan bahan pertimbangan sangat berarti bagi usaha-usaha pengembangan 

budaya organisasi univetsitas yang dituju. 
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F. Pengaruh Budaya Organisasi Universitas terhadap Kinerja Kepemimpinan, 

Layanan Administrasi, dan Budaya Akademik Mahasiswa  

 

Perilaku pengaruh variabel budaya organisasi diprediksi berpengaruh terhadap kinerja  

kepemimpinan universitas, layanan administrasi, dan budaya akademik mahasiswa. Untuk 

menguji pengaruh antar variabel laten ini, penelitian ini mengusulkan model teoritik hubungan 

antar variabel laten sebagaimana diilustrasikan sebelumnya (periksa Gambar 4.1), atau bisa 

direfresh lagi seperti pada Gambar 5.2 di bawah ini, yakni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2.  Model teoritik pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan 

universitas. 

 

Hubungan atau pengaruh antar variabel itu bisa juga ditentukan oleh faktor-faktor 

penting lainnya misalnya aspek situasional yang dapat meliputi unsur-unsur individual dan 

organisasional. Unsur-unsur individual meliouti, antara lain gender, usia, status ketenagaan, 

tingkat atau pangkat dalam jabatan, pengalaman, status perkawinan, dan tingkat pendidikan. 

Adapun organisasional mencakup status kelembagaan tempat bekerja (negeri/swasta, jumlah 

mahasiswa, dan staf.  Kesemua faktor individual dan organisasional ini dinilai ikut 

mempengaruhi kekuatan hubungan atau pengaruh antar variabel laten yang diteliti. 

 

Guna mempermudah proses analisis pengaruh antar variabel yang diteliti secara akurat 

dan detail, maka tim peneliti telah mengusulkan model structural (hyphotesized structural 

Budaya organisasi 

Faktor-faktor 

organisasional 

Faktor-faktor 

individual 

Kepemimpinan 

staf universitas  
Orientasi 

kepemimpina

n 
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model) yang didesain dengan menginput semua faktor laten yang diteliti. Faktor-faktor ini 

kemudian diperlakukan sebagai variabel-variabel observasi tetapi pada hakikatnya adalah 

berasal dari variabel-variabel laten yang relevan. Mereka berfungsi baik sebagai independent 

maupun dependent variables. Variabel-variabel ini berjumlah 14 buah sebagaimana nampak 

dalam Gambar 5.3 yang selanjutnya dinamakan “the hypothesized structural model variabel-

variabel latent”.  

Terutama perlu diperhatikan bahwa kedua variabel laten orientasi kepemimpinan 

“Taskoriented” dan “Humanoriented” di samping diprediksi menerima efek budaya organisasi, 

juga bisa menghasilkan pengaruh langsung terhadap kinerja kepemimpinan universitas. 

Variabel kinerja kepemimpinan yang juga berfungsi sebagai kelompok variabel-variabel laten 

dikembangkan berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu (Bolden, Petrov, Gosling, & 

Bryman, 2009; Bryman, 2007; Burhanuddin et al., 2018). Variabel ini terdiri dari 7 sub variabel, 

yakni: vision, leading, managerial, resourcemanage, prodevelop, and orgclimate. Kesemuanya 

diprediksi berkontribusi terhadap penjelasan kinerja kepemimpinan. Artinya untuk engukur 

efektivitas kepemimpinan perguruan tinggi ketujuh variabel ini bisa dijadikan sebagai dimensi-

dimensi kepemimpinan yang perlu dijadikan kriteria penilaian.   
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Gambar 5.3. The hyphotesized structural  model  
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Meskipun di dalam model teoritik penelitian yang diusulkan (hypothesized theoretical 

framework) diprediksi bahwa semua variabel memiliki hubungan yang signifikan, hasil analisis 

jalur yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa tidak semua variabel yang diteliti 

menghasilkan kofisien regresi (β) antar variabel yang signifikan. Setelah mempertimbangkan 

faktor mana yang berokontribusi signifikan maupun sebaliknya, analisis lebih lanjut dilakukan 

dengan mengesampingkan variabel-variabel yang ditemukan tidak signifikan. Langkah ini 

mnghasilkan model-model final sebagai berikut. 

 

1. Model path final pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan di universitas 

Hasil final analisis jalur pengaruh (final path model) budaya organisasi terhadap 

efektivitas kepemimpinan dilaporkan dalam bentuk gambar model hubungan antar variabel pada 

Gambar 5.4. Nampak dalam path diagram dan Tabel 5.21 serta Tabel 5.22 terdapat pengaruh 

signifikan komponen-komponen budaya organisasi universitas terhadap unsur-unsur kinerja 

kepemimpinan universitas baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kofisien regresi 

terstandard dalam range β =  0.098 − 0.689 (dibulatkan 0.69).  Nilai kofisien ini menunjukkan 

kekuatan efek variabel prediktor terutama budaya organisasi universitas terhadap kinerja 

kepemimpinan rata-rata sangat kuat. Bisa ditafsirkan terbukti ada pengaruh langsung maupun 

tak langsung budaya organisasi terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam unsur orientasi 

kepemimpinan maupun kinerja kepemimpinan itu sendiri. Variabel jenis budaya “supportive” 

misalnya berpengaruh sangat kuat terhadap pelaksanaan tipe kepemimpinan yang berorientasi 

pada hubungan dengan manusia dengan efek total, β = 0.306 dan terhadap kinerja 

kepemimpinan dalam manemen sumber daya sebesar β =0.241. Artinya, apabila kekuatan 

variabel budaya organisasi naik 1 standard deviation (SD), akan diikuti dengan kenaikan 

efektivitas kepemimpinan dalam bidang pengelolaan suimber daya kurang lebih 0.24 SDs 

(Kline, 1998).  Demikian jika satu persatu efek variabel-variabel dijelaskan dalam pembahasan 

hasil ini. 

Tingkat kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria ditentukan 

berdasarkan pedoman interpretasi kofisien regresi (β) yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dengan merujuk klasifikasi penilaian yang disarankan Cohen (1988), sehingga patokan-patokan 

kekuatan kofisien atau effect sizes of the path coefficients ditetapkan, yaitu: 
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Klasifikasi effect size:  

Kecil   (β = 0.02),  

Sedang  (β = 0.15)  

Besar   (β = 0.35)  

 

Kofisien regresi terstandard β > 0.02, p < 0.001 relevan untuk proses interpretasi kekuatan 

pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria (J. Cohen, 1988; L. Cohen, Manion, & 

Morrison, 2018). 
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Gambar 5.4. Model final pengaruh budaya organisasi dan orientasi kepemimpinan terhadap 

kinerja kepemimpinan universitas. 
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Tabel 5.21. Regression Weights pengaruh budaya organisasi dan orientasi kepemimpinan 

terhadap kinerja kepemimpinan universitas.  

   
Estimate S.E. C.R. P 

Taskorient <--- Supportive1 -.178 .055 -3.222 .001 

Taskorient <--- Market1 .314 .055 5.680 *** 

Taskorient <--- Clan1 .296 .055 5.354 *** 

Taskorient <--- Innov1 .206 .055 3.730 *** 

Humanorient <--- Adhoc1 .204 .091 2.248 .025 

Humanorient <--- Supportive1 .390 .091 4.286 *** 

Taskorient <--- Bureaucratic1 .194 .055 3.510 *** 

Leadvisi <--- Bureaucratic1 .230 .051 4.485 *** 

Leadership <--- Bureaucratic1 .114 .041 2.805 .005 

Managing <--- Bureaucratic1 .112 .041 2.729 .006 

Sourcemgmt <--- Bureaucratic1 .089 .040 2.200 .028 

Profedv <--- Bureaucratic1 .176 .051 3.466 *** 

Sourcemgmt <--- Market1 .095 .040 2.350 .019 

Profedv <--- Market1 .169 .051 3.328 *** 

Climatedev <--- Clan1 .140 .046 3.044 .002 

Managing <--- Adhoc1 .194 .042 4.656 *** 

Sourcemgmt <--- Clan1 .088 .040 2.178 .029 

Climatedev <--- Adhoc1 .110 .043 2.526 .012 

Profedv <--- Adhoc1 .163 .052 3.159 .002 

Leadership <--- Adhoc1 .134 .041 3.254 .001 

Climatedev <--- Innov1 .218 .044 4.920 *** 

Leadership <--- Innov1 .125 .041 3.079 .002 

Managing <--- Humanorient .520 .033 15.836 *** 

Leadership <--- Humanorient .501 .033 15.368 *** 

Leadvisi <--- Taskorient -.123 .060 -2.051 .040 

Climatedev <--- Taskorient .234 .055 4.219 *** 

Sourcemgmt <--- Humanorient .555 .032 17.472 *** 

Profedv <--- Humanorient .354 .041 8.702 *** 

Leadvisi <--- Humanorient .525 .040 13.277 *** 

Climatedev <--- Humanorient .267 .034 7.753 *** 
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Tabel 5.22. Standardized Regression Weights  

   
Estimate 

Taskorient <--- Supportive1 -.202 

Taskorient <--- Market1 .356 

Taskorient <--- Clan1 .336 

Taskorient <--- Innov1 .234 

Humanorient <--- Adhoc1 .160 

Humanorient <--- Supportive1 .306 

Taskorient <--- Bureaucratic1 .220 

Leadvisi <--- Bureaucratic1 .237 

Leadership <--- Bureaucratic1 .131 

Managing <--- Bureaucratic1 .124 

Sourcemgmt <--- Bureaucratic1 .099 

Profedv <--- Bureaucratic1 .201 

Sourcemgmt <--- Market1 .106 

Profedv <--- Market1 .193 

Climatedev <--- Clan1 .181 

Managing <--- Adhoc1 .215 

Sourcemgmt <--- Clan1 .098 

Climatedev <--- Adhoc1 .142 

Profedv <--- Adhoc1 .186 

Leadership <--- Adhoc1 .153 

Climatedev <--- Innov1 .282 

Leadership <--- Innov1 .143 

Managing <--- Humanorient .734 

Leadership <--- Humanorient .728 

Leadvisi <--- Taskorient -.112 

Climatedev <--- Taskorient .266 

Sourcemgmt <--- Humanorient .789 

Profedv <--- Humanorient .516 

Leadvisi <--- Humanorient .689 

Climatedev <--- Humanorient .439 

 

Yang menarik dari nilai-nilai kofisien regresi terstandard dalam Tabel 5.22 bahwa 

Budaya “pasar” dan “klan” memiliki kemampuan prediksi kuat terhadap penyelenggaraan 

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Masing-masing mendapatkan β= 0.36 dan 0.34. 

Disusul oleh budaya “suportif” yang memiliki pengaruh kuat terhadap kepemimpinan 

berorientasi pada manusia atau hubungan (β= 0.31). Variabel “birokratik” dan “klan” 

memberikan pengaruh ridak terlalu kuat naumun signifikan terhadap manajemen sumber daya, 
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yakni keduanya dengan nilai kofisien β= 0.1. Adapun pengaruh budaya “supportive” terhadap 

gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas memberikan pengaruh negatif (β= -.20). Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin lemah budaya suportif organisasi, maka semakin kuat tipe 

kepemimpinan dipersepsi sebagai yang berorientasi pada tugas. Dengan kata lain tipe 

kepemimpinan ini kompatibel pada suasana organisasi yang dipimpin dengan prilaku suportif 

rendah. Seirama dengan itu, temuan lain mendemonstrasikan bahwa kepemimpinan yang 

berorientasi pada tugas ini berpengaruh negatif terhadap indikator efektifitas kepemimpinan 

dalam mengembangakan visi organisasi, yakni dengan kofisien regresi  β = -.112 untuk 

pengaruh variabel prediktor terhadap criterion variable (Taksorient----> Leadvisi). 

Kalau di atas lebih fokus pada pengaruh variabel budaya organisasi terhadap orientasi 

kepemimpinan, maka berikut adalah pengaruh tipe kepemimpinan  itu sendiri terhadap dimensi-

dimensi penting kepemimpinan universitas. Tabel 5.22 menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan 

yang berorientasi pada manusia (“Humanorient”) mendominasi efek yang dihasilkannya 

terhadap variabel-variabel dependent yang terdiri dari beberapa dimensi kepemimpinan 

universitas. Yang terkuat pengaruhnya adalah terhadap unsur-unsur kepemimpinan yaitu 

manajemen sumber daya (β= 0.79), pelaksanaan fungsi manajerial (β= 0.73), dan pelaksanaan 

fungsi memimpin (β= 0.73). Disusul pengaruh kuat lainnya terhadap kepemimpinan visi 

orgabnisasi (β= 0.69), pengembangan professional staf (β= 0.52), dan pengembangan iklim 

organisasi (β= 0.44). 

Tabel 5.23. Standardized Indirect Effect  

 
Supportive1 Innov1 Adhoc1 Clan1 Market1 Bureaucratic1 Taskorient Humanorient 

Taskorient .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Humanorient .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Climatedev .080 .062 .070 .089 .094 .058 .000 .000 

Profedv .158 .000 .083 .000 .000 .000 .000 .000 

Sourcemgmt .241 .000 .127 .000 .000 .000 .000 .000 

Managing .224 .000 .118 .000 .000 .000 .000 .000 

Leadership .222 .000 .117 .000 .000 .000 .000 .000 

Leadvisi .233 -.026 .110 -.038 -.040 -.025 .000 .000 
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Sementara jika diperhatikan garis pengaruh/hubungan tidak langsung variabel-variabel 

prediktor yang diteliti sehubungan dengan variabel kinerja kepemimpinan tersebut (periksa 

Gambar 5.4, Tabel 5.22, Tabel 5.24, Tabel 5.25) memperlihatkan adanya pengaruh tak langsung 

(indirect effects) yang diberikan oleh variabel budaya organisasi universitas. Misalnya, tipe 

budaya “Adhocracy” menyumpang pengaruh secara tak langsung sebesar ie = 0.083 terhadap 

kinerja kepemimpinan dalam hal pengembangan professional staf universitas. Terhadap kinerja 

fungsi manajerial sebesar ie = 0.118. Temuan demikian merupakan indikasi adanya pengaruh 

kuat budaya organisasi tersebut.   

 

Tabel 5.24. Standardized Direct Effects   

 
Supportive1 Innov1 Adhoc1 Clan1 Market1 Bureaucratic1 Taskorient Humanorient 

Taskorient -.202 .234 .000 .336 .356 .220 .000 .000 

Humanorient .306 .000 .160 .000 .000 .000 .000 .000 

Climatedev .000 .282 .142 .181 .000 .000 .266 .439 

Profedv .000 .000 .186 .000 .193 .201 .000 .516 

Sourcemgmt .000 .000 .000 .098 .106 .099 .000 .789 

Managing .000 .000 .215 .000 .000 .124 .000 .734 

Leadership .000 .143 .153 .000 .000 .131 .000 .728 

Leadvisi .000 .000 .000 .000 .000 .237 -.112 .689 

  

Tabel 5.25. Standardized Total Effects  

 
Supportive1 Innov1 Adhoc1 Clan1 Market1 Bureaucratic1 Taskorient Humanorient 

Taskorient -.202 .234 .000 .336 .356 .220 .000 .000 

Humanorient .306 .000 .160 .000 .000 .000 .000 .000 

Climatedev .080 .344 .212 .270 .094 .058 .266 .439 

Profedv .158 .000 .269 .000 .193 .201 .000 .516 

Sourcemgmt .241 .000 .127 .098 .106 .099 .000 .789 

Managing .224 .000 .332 .000 .000 .124 .000 .734 

Leadership .222 .143 .270 .000 .000 .131 .000 .728 

Leadvisi .233 -.026 .110 -.038 -.040 .213 -.112 .689 

 

Pengaruh tak langsung variabel-variabel budaya adalah dimediasi oleh variabel 

“orientasi kepemimpinan” sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 5.4. Tipe kepemimpinan 

yang beororientasi pada manusia memberikan pengaruh langsung sangat kuat terhadap kinerja 

kepemimpinan dalam hal pengembangan sebsar β= 0.789, dan terhadap pengembangan staf 

β = 0.516. Temuan ini menunjukkan bahwa gaya atau tipe kepemimpinan yang berorientasi 

pada manusia atau hubungan kemanusiaan sangat kuat pengaruhnya terhadap kinerja 
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kepemimpinan dalam bidang pengembangan staf. Artinya, jika pimpinan menginginkan 

pelaksanaan pengembangan staf itu berhasil, maka sangat diperlukan pendekatan kepemimpinan 

yang lebih mengedepankan atau memperhatikan dimensi manuisanya, misal dengan 

membangun dan memperbaiki kondisi hubungan kemanusiaan yang berkembangan di dalam 

organisasi. 

 

Tabel 5.26. Squared Multiple Correlation  

   
Estimate 

Taskorient 
  

.383 

Humanorient 
  

.119 

Climatedev 
  

.468 

Profedv 
  

.409 

Sourcemgmt 
  

.654 

Managing 
  

.650 

Leadership 
  

.627 

Leadvisi 
  

.541 

 

Data daftar kofisien dalam Tabel 5.26 juga menunjukkan bahwa variable-variabel 

prediktor mampu menjelaskan variannya terhadap masing-masing variabel criterion (dependent 

variables) secara signifikan. Dilihat dari nilai-nilai varian dalam tabl ini menunjukkan bahwa 

variabel-variabel prediktor yang diukur terbukti menyumbang varian cukup besar terhadap 8 

variabel kriteria dalam penelitian ini meliputi “Taskorient” (0.38), “Humanorient” (0.12), 

“Climatedev” (0.47), “Profdev” (0.41), “Sourcemgmt” (0.65), “managing” (0.65), “leadership” 

(0.63) dan “Leadvisi” (0.54).  Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa variabel-variabel 

prediktor tersebut mampu secara signifikan menjelaskan variabel-variabel criterion (dependent 

variables).  
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2. Pengaruh dimensi-dimensi kepemimpinan dan perilaku layanan administrasi oleh staf 

terhadap pertumbuhan budaya akademik mahasiswa di universitas 

 

Konsisten dengan model pengukuran yang telah dikembangkan dalam penelitian ini, 

bagian ini menyajikan data hasil analisis jalur berdasarkan komponen-komponen atau dimensi-

dimensi kepemimpinan universitas, perilaku layanan administrasi oleh staf administrasi, dan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan budaya akademik mahasiswa. Hasilnya digambarkan dalam 

model path Gambar 5.5.  

 

 

 

 

 

Gambar 5.5. Model jalur dimensi-dimensi kepemimpinan, layanan administrasi dan 

pengaruhnya terhadap budaya akademik mahasiswa di universitas  
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Untuk mempermudah pemahaman terhadap paparan data, maka nama-nama variabel dalam 

model tersebut dijelaskan dalam Tabel 5.27. 

Tabel 5.27. Nama-nama variabel dan penjelasannnya dalam model  

Laten Indikator 

Nama variabel 

dalam model 

Deskripsi Nama variabel 

dalam model 

Deskripsi 

Lead Leadership Vision Vision (Visi) 

  Leading Leading (Memimpin) 

  Managerial Managerial (Manajerial) 

  Resourcemanage Resource management 

(Manajemen sumber daya) 

  Prodevelop Profesional development 

(Pengembangan professional) 

  Orgclimate Organizational climate 

(Iklim organisasi) 

Student Student Timeuse Time use 

(Budaya penggunaan waktu di 

kampus) 

  Acadculture Academic culture 

(Budaya belajar/akademik di 

kampus) 

StafSrv Staff Service Stafattitude Staff attitude 

(Sikap staf dalam layanan) 

  Stafcomu Staff communication 

(Perilaku komunikasi staf) 

  Staftelph Staff telephone 

(Layanan staf ketika menerima 

telepon/menelpon) 

 

Hasil analisis terhadap model pengaruh dimensi-dimensi kepemimpinan dan perilaku 

layanan administrasi terhadap budaya akademik mahasiswa tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai 

statistik baik dari Gambar 5.5, Tabel 5.28 dan  Tabel 5.29. 

Berdasarkan hasil yang dipresentasikan Gambar 5.5, secara umum dapat dijelaskan 

bahwa variabel laten kepemimpinan (Lead) berpengaruh kangsung terhadap perkembangan 

budaya akademik mahasiswa (Student), baik dalam kebiasaan atau tradisi penggunaan waktu di 

(Timeuse) dan budaya akademik mahasiswa (Acadculture) di  kampus. Adapun variabel 

layanan adminisrasi oleh staf (StafSrv) terbukti tidak mendapatkan pengaruh langsung dari 

kinerja kepemimpinan (Lead). Layanan administrasi oleh staf terbukti hanya berpengaruh 
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langsung terhadap pertumbuhan budaya akademik mahasiswa (Student). Meskipun demikian, 

pegaruh kepemimpinan terhadapt budaya akademik mahasiswa jauh lebih kuat (β = 0.46) 

daripada pengaruh layanan administrasi terhadap budaya akademik mahasiswa (Student) dengan 

kofifien regresi besar β = 0.22. Nilai-nilai kofisien dalam Gambar tersebut menunjukkan bahwa 

indikator-indikator variabel laten kepemimpinan meliputi visi, proses memimpin, manajerial, 

pendayagunaan sumber daya, pengembangan profesional, dan kepemimpinan dalam 

pengembangan iklim organisasi. Kesemuanya menghasilkan loading yang besar (λ = 0.75-0.91) 

menggambarkan indikator-indikator ini benar-benar berpengaruh kuat terhadap fungsi 

kepemimpinan universitas. Artinya efektivitas kepemimpinan universitass bisa diukur langsung 

atas dasar pelaksanaan proses kepemimpinan dalam dimensi-dimensi meliputi keenam indikator 

tersebut. Demikian juga kedua variabel latren lainnya yakni “StafSrv” dan “Student”. Keduanya 

berhasil dijelaskan oleh masing-masing indikator dengan nilai loading faktor sebesar λ = 0.62-

0.96. Dapat ditafsirkan bahwa kekuatan variabel-variabel laten disupport kuat oleh masing-

masing indikator, sehingga dapat dimakinai lebih konkrit.  

 Di samping itu, nilai-nilai fit statistic juga menunjukkan performan yang 

menggembirakan terhadap model jalur yang telah didesain. Berdasarkan ringkasan model fit 

dalam Tabel 5.30, menunjukkah bahwa model jalur yang telah dikembangkan mendapat nilai fit 

yang baik (a good fit to the data), dalam arti bahwa model jalur tersebut disupport oleh data. 

Terbukti meskipun DF = 7.58, atau > 5, nilai TLI and CFI juga tinggi (0.62 and 0.64) atau 

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

dapat mengungkapkan dan menggambarkan perilaku budaya organisasi sekolah yang 

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

budaya organisasi sekolah yang dikehendaki. 
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Tabel 5.28. Regresi terstandar pengaruh kepemimpinan, layanan administrasi dan pengaruhnya 

terhadap budaya akademik mahasiswa di universitas. 

   
Estimate 

Student <--- StafSrv .217 

Student <--- Lead .456 

Studentime <--- Student .938 

Studentacad <--- Student .615 

Climatedev <--- Lead .746 

Profedv <--- Lead .829 

Sourcemgmt <--- Lead .919 

Managing <--- Lead .955 

Leadership <--- Lead .913 

Leadvisi <--- Lead .766 

Stafcom <--- StafSrv .965 

Staftelp <--- StafSrv .842 

Stafatt <--- StafSrv .923 

    

 

Tabel 5.29. Regresi tidak terstandar pengaruh kepemimpinan, layanan administrasi dan 

pengaruhnya terhadap budaya akademik mahasiswa di universitas. 

   

Unstandardized 

Regression 

Weights (URW) 

S.E. C.R. 

Standardized 

Regression 

Weights (SRW) 

P 

Student <--- StafSrv .235 .087 2.711 0.22 .007 

Student <--- Lead .557 .222 2.510 0.46 .012 

Studentime <--- Student 1.000 
  

  0.94 
           

*** 

Studentacad <--- Student .666 .247 2.694 0.62 .007 

Climatedev <--- Lead 1.000 
  

  0.75 
                   

*** 

Profedv <--- Lead 1.111 .096 11.629 0.83 *** 

Sourcemgmt <--- Lead 1.230 .094 13.110 0.92 *** 

Managing <--- Lead 1.275 .093 13.678 0.96 *** 

Leadership <--- Lead 1.223 .094 13.011 0.91 *** 

Leadvisi <--- Lead 1.026 .097 10.619 0.77 *** 

Stafcom <--- StafSrv 1.147 .065 17.555 0.97 *** 

Staftelp <--- StafSrv 1.000     0.84 *** 

Stafatt <--- StafSrv 1.097 .066 16.701 0.92 *** 

 

 

 

 

Tabel 5.30.  Ringkasan model fit  
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 37 318.411 42 .000 7.581 

Saturated model 77 .000 0 
  

Independence model 11 1883.913 66 .000 28.544 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .831 .734 .850 .761 .848 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .141 .127 .156 .000 

Independence model .288 .277 .300 .000 

 

3. Pengaruh antar variabel utama budaya organisasi terhadap kualitas layanan 

administrasi staf, kepemimpinan dan budaya akademik mahasiswa  

 

Pengaruh antar variabel lain yang dapat dieksplorasi dalam model struktural tersebut 

adalah sabagaimana disederhanakan pada Gambar 5.6. 

 

Gambar 5.6. Model jalur pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan, budaya 

akademik mahasiswa dan layanan administrasi di universitas. 
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Berbeda dengan model sebelumnya (Gambar 5.5), model di atas dibangun berdasarkan 

factor scores variabel-variabel laten utama yaitu budaya organisasi, kepemimpinan universitas, 

dan layanan administrasi oleh staf. Untuk memudahkan proses kompoutasi dan analisis, 

keempat variabel utama ini di dalam model Gambar 5.6 secara representatif diberi label 

ORGCULTURE, STUDENTCULT, LEDPERFORM, dan STAFSRV. 

Sebelum menjelaskan hasil analisis model pada Gambar 5.5 label-label variable laten 

dalam gambar didefinisikan sebagaimana dalam tanda kurung, yakni (1) ORGCULTURE 

(Organizational Culture); (2) LEADPERFORM (Lead Performance); STUDENTCULT 

(Student Academic Culture); dan STAFSRV (Staf Administrative Services). 

Gambar itu memperlihatkan bahwa budaya organidsasi secara simultan berpengaruh 

langsung terhadap kinerja kepemimpinan universitas, kualitas layanan administrasi oleh staf, 

dan budaya positif akademik mahasiswa. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap 

budaya akademik mahasiswa, kinerja kepemimpinan, dan kualitas layanan administrasi 

universitas dapat dilihat dalam hasil estimasi pengaruh antar variable dalam Tabel 5.31 dan 

Tabel 5.32.  

Tabel 5.31. Nilai-nilai regresi tak terstandard 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LEDPERF <--- OC .596 .053 11.211 *** par_1 

STDACADCULT <--- OC .234 .098 2.397 .017 par_2 

STAFSERVICE <--- LEDPERF .789 .074 10.713 *** par_3 

STDACADCULT <--- LEDPERF .251 .112 2.252 .024 par_4 

 

Tabel di atas membuktikan bahwa pengaruh variable-variabel prediktor yang diteliti 

signifikan (p = < 0.05). Temuan demikian menjadi masukan bahwa perilaku hubungan dan 

pengaruh antar variabel laten yang diteliti dapat dianalisis dan diinterpretasi lebih lanjut.  

Hasilnya diharapkan mampu mengungkapkan  makna pegaruh variabel-variabel yang diukur, 

dan memberikan  manfaat bagi upaya peneliti dalam menafsirkan data berdasarkan konteks 

penelitian  khususnya sesuai kepentingan organisasi sekolah. 

 

Tabel 5.32. Nilai-nilai regresi terstandard 
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Estimate 

LEDPERF <--- OC .596 

STDACADCULT <--- OC .233 

STAFSERVICE <--- LEDPERF .822 

STDACADCULT <--- LEDPERF .251 

 

Sebelum menjelaskan kofisien regresi terstandard (standardized regression coefficients) 

sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel 5.32 nama-nama variabel di dalamnya perlu 

dijelaskan. Berdasarkan penjelaskan indikator-indikator yang digunakan dalam tabel tersebut, 

terlihat bahwa keempat variabel prediktor signifikan mempengaruhi masing-masing variabel 

kriteria atau dependent variables. Berturut-turut dapat pula dijelaskan bahwa  budaya organisasi 

(OC) berpengaruh kuat dan signifikan baik terhadap kinerja kepemimpinan universitas (β = 

0.60) maupun budaya akademik mahasiswa (β = 0.23). Selanjutnya variabel kepemimpinan 

(LEDPERF) itu sendiri berpengaruh sangat kuat baik terhadap pertumbuhan budaya akademik 

mahasiswa (β = 0.25) maupun kualitas layanan administrasi oleh staf administrasi (β = 0.82) 

dan terhadap pertumbuhan budaya akademik mahasiswa β = 0.25 untuk pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja layanan administrasi universitas.  

Efek langsung masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagaimana dalam Tabel 5.32 

dan Tabel 5.33. Hasil ini membuktikan bahwa variabel laten budaya organisasi unioversitas 

(OC) berpengaruh langsung terhadap kinerja kepemimpinan (LEDPERF) dan pertumbuhan 

budaya akademik mahasiswa (STDACACULT). Masing-masing menghasilkan kofisien regresi 

β = 0.60 dan 0.23. Kinerja kepemimpinan (LEDPERF) memberikan efek langsung terhadap 

STAFSRV (β = 0.82) dan terhadap STDACADCULT (β = 0.25).  

Tabel 5.33. Standardized direct effects  

 
OC LEDPERF 

LEDPERF .596 .000 

STAFSERVICE .000 .822 

STDACADCULT .233 .251 
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Tabel 5.34. Standardized indirect effect  

 
OC LEDPERF 

LEDPERF .000 .000 

STAFSERVICE .490 .000 

STDACADCULT .149 .000 

 

Tabel 5.35.  Standardized total effects    

 
OC LEDPERF 

LEDPERF .596 .000 

STAFSERVICE .490 .822 

STDACADCULT .383 .251 

 

Budaya organisasi juga dengan sangat meyakinkan dan kuat memberikan pengaruh secara tidak 

langsung terhadap kualitas layanan staf dan budaya akademik mahasiswa, masing-masing dengan 

kofisien regresi  β = 0.49 dan 0.15. Total efek yang dihasilkan adalah bahwa pengaruh kinerja 

kepemimpinan terhadap layanan administrasi oleh staf untiversitas menghasilkan kofisien efek total 

terbesar, yakni β = 0.82 (periksa Tabel 5.35). Disusul oleh pengaruh budaya organisasi terhadap 

kepemimpinan, layanan administrasi, dan budaya akademik mahasiswa dan dengan total kofisien 

regresisecara representative, β = 0.60, 0.49, dan 0.38.  Kesimpulannya adalah bahwa budaya organisasi 

(OC) merupakan variabel laten yang sangat kuat dan dominan dalam mempengaruhi variabel-variabel 

laten atau variabel kriteria lainnya meliputi kinerja kepemimpinan, layanan administrasi, dan budaya 

akademik mahasiswa. 

Tabel 5.36. Squared multiple correlation  

   
Estimate 

LEDPERF 
  

.356 

STAFSERVICE 
  

.676 

STDACADCULT 
  

.187 

 

Tabel 5.36 menunjukkan bahwa ketiga variabel predictor (STAFSERVICE, LEDPERF, 

STDACADCULT) berhasil menjelaskan sekian persen vraian-varian mereka. Misalnya variabel 

STAFSERVICE secara signifikan mampu menjelaskan variannya sebesar 67.6 persen. Dengan  

kata lain variabel ini memiliki kurang lebih 32.4 persen error variance terhadap variabel yang 

dijelaskannya. Atau dapat ditafsirkan kemungkinan 32.4 persen variannya dijelaskan oleh 
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variabel lain, di luar STAFSERVICE. Begitu pula kedua variabel lainnya terbukti berhasil 

menjelaskan viarian-varian mereka, secara representatif menyumbang varian sebesar 35.6 dan 

18.7 persen.  

G. Hasil Analisis Varian Persepsi Responden tentang Budaya Organisasi dan   

Kepemimpinan Universitas 

 

Untuk mengetahui variasi responden dalam memberikan pendapat tentang variabel-

variabel yang diteliti, teknik oneway anova diterapkan untuk menganalisis kecenderungan 

perbedaan persepsi baik dari faktor gender, golongan/pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia 

respponden. Targetnya adalah untuk menguji ada tidaknya perbedaan secara signifikan sesuai 

dengan factor-faktor dasar yang diduga mempengaruhi variasi individu dalam menetukan 

pendapat atau persepsi. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada beberapa karakteristik atau 

dalam hal ini didefnisikan sebagai faktor-faktor individual yang diduga mempengaruhi 

perbedaan persepsi responden sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pertama faktor gender. 

Sesuai dengan data yang berhasil dianalisis menggunakan teknik one way anova diperoleh hasil 

sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.37. 

 

Tabel 5.37 Pengaruh faktor gender responden dosen dan staf universitas   

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ORGCULTURE .040 1 150 .842 

LEDPERFORM .175 1 150 .677 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ORGCULTURE 

Between Groups 2.470 1 2.470 2.240 .137 

Within Groups 165.393 150 1.103   

Total 167.863 151    

LEDPERFORM 

Between Groups 2.310 1 2.310 3.053 .083 

Within Groups 113.487 150 .757   

Total 115.797 151    

Statistik Test of Homogeneity of Variances dalam Tabel 3.57 memberikan informasi 

apakah nilai-nilai varian dari kedua group sama? Hasil uji anova ini menunjukkan nilai 
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signifikansi masing-masing group yakni 0.842 untuk variabel budaya organisasi dan 0.677 

untuk variabel kinerja kepemimpinan (> 0.01), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

analisis ini mendapatkan nilai statistik yang memenuhi standar homogenity of variance.  

Sehingga data dari kedua kelompok sampel yang ada dapat dianalisis menggunakan teknik 

anova guna menguji nilai-nilai statistik selanjutnya. 

Sedangkan hasil uji perbedaan pada ringkasan data statistik anova pada Tabel 3.57 

memperlihatkan signifikansi masing-masing variabel mencapai 0.137 dan 0.083 atau p = > 0.05 

(0.281), berarti tidak ada perbedaan signifikan persepsi kedua kelompok responden wanita dan 

pria tentang budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan. Untuk kepentingan pengujian budaya 

dan kinerja kepemimpinan universitas ini hanya diabatsi pada respon kelompok partisipan 

dosen dan karyawan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok gender 

responden para dosen dan karyawan universitas memiliki kesamaan perspsi tentang budaya 

organisasi yang berkembang di lingkungan unit atau organisasi dan kinerja kepemimpinan staf. 

Hasil demikian juga dapat dikonfirmasi oleh mean plots pada Gambar 5.7 dan Gambar 5.8.  

 

 

 

 
Gambar 5.7. Mean plot persepsi responden pria dan wanita tentang budaya organisasi 
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Gambar 5.8. Mean plot persepsi responden pria dan wanita tentang kinerja kepemimpinan 

universitas responden.  
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Tabel 5.38. Hasil analisis anova persepsi tentang budaya organisasi universitas di Indonesia 

 

Test of Homogeneity of Variances 

ORGCULTURE   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.045 4 320 .384 

ANOVA 

ORGCULTURE   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.818 4 1.455 1.463 .213 

Within Groups 318.182 320 .994   

Total 324.000 324    

 

Sesuai dengan prosedur sebelumnya uji statistik homoginitas varian Tabel 5.3.8 

memberikan informasi nilai signifikansi masing-masing group yakni 0.384 (> 0.05), maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa proses analisis ini mendapatkan nilai statistik yang memenuhi standar 

homogenity of variance.  Sehingga data dari kedua kelompok sampel yang ada dapat dianalisis 

menggunakan teknik anova guna menguji nilai-nilai statistik selanjutnya. 

Berikutnya hasil uji perbedaan pada ringkasan data statistik anova menunjukkan 

signifikansi masing-masing variabel mencapai 0.213 atau p = > 0.05 yang berarti tidak ada 

perbedaan signifikan persepsi responden di masing-masing universitas tentang budaya 

Descriptives 

ORGCULTURE   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Min. Max. Between- 

Component 

Variance Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Univ A 81 -.0105245 1.15420344 .12824483 -.2657399 .2446908 -3.30958 2.55250  

Univ B 66 .1827811 .92337415 .11365950 -.0442126 .4097748 -1.89650 2.23508  

Univ C 63 -.1298031 .99379529 .12520644 -.3800872 .1204810 -3.56318 1.51188  

Univ D 59 -.1689533 .98996467 .12888242 -.4269395 .0890329 -2.46851 2.35516  

Univ E 56 .1238353 .83243065 .11123822 -.0990911 .3467617 -2.13431 1.69145  

Total 325 .0000000 1.00000000 .05547002 -.1091269 .1091269 -3.56318 2.55250  

 

Model: 

Fixed 

Effects 

  .99715474 .05531219 -.1088215 .1088215    

Random 

Effects 

   .06713787 -.1864046 .1864046   .00711300 
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organisasi yang diadopsi di lingkungan organisasi. Pengujian orientasi budaya universitas ini 

juga dibatasi pada respon kelompok partisipan dosen dan karyawan di lima universitas yang  

 

Tabel 5.39. Persepsi responden pria dan wanita tentang orientasi kepemimpinan 

 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Min. Max. Between- 

Component 

Variance Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Task 

oriented 

Female 74 -.0238927 .96001441 .11159941 -.2463100 .1985246 -2.70126 1.72359  

Male 82 .0215617 1.04018526 .11486925 -.2069921 .2501155 -3.10282 1.72359  

Total 156 .0000000 1.00000000 .08006408 -.1581575 .1581575 -3.10282 1.72359  

Model 

Fixed 

Effects 

  1.00298138 .08030278 -.1586372 .1586372    

Random 

Effects 

   .08030278a -

1.0203435a 

1.0203435a   .01189803 

Human 

oriented 

Female 74 -.1101185 1.01599136 .11810660 -.3455046 .1252676 -2.93620 1.59074  

Male 82 .0993752 .98092598 .10832515 -.1161579 .3149083 -3.47163 1.72497  

Total 156 .0000000 1.00000000 .08006408 -.1581575 .1581575 -3.47163 1.72497  

Model 

Fixed 

Effects 

  .99770153 .07988005 -.1578021 .1578021    

Random 

Effects 

   .10472396 -1.3306441 1.3306441   .00914851 

    Test of Homogeneity of Variances   

    Levene Statistic df1 df2 Sig.    

Task oriented   .489 1 154 .485   

Human oriented   .692 1 154 .407   

  ANOVA    

 
 Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

 Between Groups .080 1 .080 .080 .778 

Taskoriented Within Groups 154.920 154 1.006   

 Total 155.000 155    

 Between Groups 1.707 1 1.707 1.715 .192 

Humanoriented Within Groups 153.293 154 .995   

 Total 155.000 155    
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Gambar 5.9. Mean plot persepsi responden tentang budaya organisasi masing-masing 

universitas di Indonesia.  

 

tersebar di lima kota Indonesia. Kesimpulannya adalah bahwa masing-masing universitas 

memiliki kesamaan persepsi tentang budaya organisasi yang berkembang di lingkungan 

organisasi masing-masing. Hasil ini juga dapat dikonfirmasi dengan mean plots Gambar 5.9. 

 

Orientasi kepemimpinan yang diterapkan di universitas kecederungan dipersepsi sama 

oleh responden dosen dan staf baik oleh kelompok pria maupun wanita. Untuk melanjutkan 

analisis ini Tabel 5.39. Sesuai dengan prosedur analisis anova terhadap variabel-variabel 

sebelumnya, nilai-statistik uji homoginitas variabel “taks oriented” dan “human oriented” 

masing-masing mendapatkan nilai kofisien 0.485 dan 0.407 (p = > 0.05). Kedua variabel 

dependent tersebut dengan demikian dapat dianlisis lebih lanjut menggunakan teknik anova 

karena telah memenuhi standar homogenity of variance.  Hasil analsisis ujia perbedaan pada 

ringkasan data statistik dalam tabel tesrebut menunjukkan nilai signifikansi masing-masing 

variabel mencapai 0.778 dan 0.083 atau p = > 0.192, yakni di atas p values 0.05.  Berarti tidak 

ada perbedaan signifikan persepsi responden pria dan wanita tentang kecenderungan orientasi  
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kepemimpinan yang diterapkan universitas. Hasil demikian dapat juga dikonfirmasi dengan 

memperhatikan mean plots pada Gambar 5.10 dan Gambar 5.11. 

 

 

 
Gambar 5.10. Mean plot persepsi responden tentang orientasi kepemimpinan universitas 
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Gambar 5.11. Mean plot persepsi responden tentang orientasi kepemimpinan universitas 

  

 

Tabel 5.40. Persepsi responden mahasiswa pria dan wanita tentang layanan administrasi 

 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Min Max Between 

Compo-

nent  Var. Lower Bound Upper 

Bound 

Staf- 

Attitude 

Female 108 -.1174838 .95224340 .09162966 -.2991289 .0641613 -2.54424 1.68075  

Male 68 .1865919 1.05177668 .12754666 -.0679923 .4411761 -1.76640 2.32200  

Total 176 .0000000 1.00000000 .07537784 -.1487666 .1487666 -2.54424 2.32200  

 

Fixed 

Effects 
  .99175281 .07475618 -.1475456 .1475456    

Random 

Effects 
   .15395038 -1.9561250 1.9561250   .03444527 

Staf-com. 

Female 108 -.1185161 .97531376 .09384961 -.3045620 .0675298 -2.76659 1.35906  

Male 68 .1882314 1.01695596 .12332403 -.0579244 .4343872 -1.61078 2.49724  

Total 176 .0000000 1.00000000 .07537784 -.1487666 .1487666 -2.76659 2.49724  

 

Fixed 

Effects 
  .99155547 .07474131 -.1475163 .1475163    

Random 

Effects 
   .15533846 -1.9737623 1.9737623   .03526596 

Staf-telp. 
Female 108 -.1478343 .97687321 .09399967 -.3341776 .0385091 -2.43051 1.65205  

Male 67 .2383000 .99792850 .12191637 -.0051139 .4817139 -1.92120 2.50729  
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Total 175 .0000000 1.00000000 .07559289 -.1491970 .1491970 -2.43051 2.50729  

 

Fixed 

Effects 
  .98495897 .07445590 -.1469589 .1469589    

Random 

Effects 
   .19666470 -2.4988619 2.4988619   .06281855 

Time-use. 

Female 108 -.0910066 1.00010149 .09623481 -.2817809 .0997677 -2.75406 2.22374  

Male 68 .1445399 .98997333 .12005190 -.0950847 .3841645 -3.14456 2.22374  

Total 176 .0000000 1.00000000 .07537784 -.1487666 .1487666 -3.14456 2.22374  

 

Fixed 

Effects 
  .99621376 .07509244 -.1482093 .1482093    

Random 

Effects 
   .11820632 -1.5019537 1.5019537   .01584907 

Acad-

cult. 

Female 108 -.0869748 .92346086 .08886006 -.2631295 .0891799 -3.22452 2.66710  

Male 68 .1381364 1.10384682 .13386109 -.1290514 .4053243 -2.94501 2.66710  

Total 176 .0000000 1.00000000 .07537784 -.1487666 .1487666 -3.22452 2.66710  

 

Fixed 

Effects 
  .99679218 .07513604 -.1482954 .1482954    

Random 

Effects 
   .11273054 -1.4323773 1.4323773   .01343171 

 

 

Berikutnya, perbedaan persepsi responden mahasiswa tentang layanan administrasi dan  

budaya akademik mahasiswa di lingkungan kampus dapat diungkap berdasarkan hasil uji one 

way anova pada Tabel 5.40. Sebagaimana didaftarkan dalam tabel, layanan administrasi staf di- 

 

Tabel 5.40. (lanjutan) 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Stafattitude .897 1 174 .345 

Stafcomu .346 1 174 .557 

Staftelp. .343 1 173 .559 

Timeuse .037 1 174 .847 

Acadculture .647 1 174 .422 

 ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Stafattitude 

Between Groups 3.858 1 3.858 3.923 .049 

Within Groups 171.142 174 .984   

Total 175.000 175    

Stafcom. 

Between Groups 3.926 1 3.926 3.993 .047 

Within Groups 171.074 174 .983   

Total 175.000 175    
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Staftelp. 

Between Groups 6.165 1 6.165 6.355 .013 

Within Groups 167.835 173 .970   

Total 174.000 174    

Timeuse 

Between Groups 2.315 1 2.315 2.333 .128 

Within Groups 172.685 174 .992   

Total 175.000 175    

Acadculture 

Between Groups 2.115 1 2.115 2.128 .146 

Within Groups 172.885 174 .994   

Total 175.000 175    

 

 

ukur berdasarkan sub variabel sikap staf dalam memberikan layanan mahasiswa 

(”Staffattitude”), komunikasi staf dengan ketika melayani mahasiswa (“Stafcom”), dan  perilaku 

staf ketika menerima atau menjawab telepon mahasiswa (“Staftelp”). Adapun budaya akademik 

mahasiswa diukur dengan sub sakala buada penggunaan waktu belajar (“Timeuse”) dan 

(“Acadculture”). Penggunaaan prosedur analisis anova terhadap variabale-variabel ini dinilai 

tepat karena hasil uji homoginitas memperlihatkan nilai signifikansi kesemua variabel 

mendapatkan p values di atas 0.05. Hasil uji perbedaan menunjukkan bahwa ketiga variabel 

dependen (sikap dalam menmberikan layanan, komunikasi staf dengan mahasiswa, perilaku staf 

ketika menerima telpon mahasiwa) dipersepsi berbeda oleh responden mahasiswa pria dan 

wanita. Interpretasi ini terbukti masing-masing mendapatkan nilai kofisien 0.49. 0.47 dan 0.13, 

berada di bawah p values (< 0.05.). Sedangkan kecdenderungan budaya akademik mahasiswa 

dalam hal penggunaan waktu belajar di kampus dan perilaku budaya akademik/belajar 

mendapatkan nilai statisti perbedaan sebeesar 0.128 untuk variabel penggunaan waktu 

(“timeuse”) dan budaya akademik 0.146. Sehingga dapat dimaknai bahawa masing-masing 

kelompok gender mahasiswa masing-masing group memiliki persepsi dan penyikapan yang 

sama tentang budaya akademik di ligngungan organisasi/kampus. Berdasarkan nilai rerata 

(mean values) dalam tabel, kelompok mahasiswa pria cenderung lebih positif atau kuat dalam 

memberikan penilaian terhadap tuntutan unsur-unsur nilai budaya akademik yang 

didemponstrasikan mahasiswa di dalam maupun di luar perkuliahan.  

 

Secara spesifik pengaruh tipe-tipe budaya organisasi (independent variables) terhadap 

kinerja kepemimpinan universitas secara umum (the main dependent variable, hasilnya dapat  

diihktisarkan dalam Tabel 5.41. dan Tabel 5.42. 
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Tabel 5.41. Statistik deskriptip pengaruh tipe-tipe budaya organisasi terhadap kepemimpinan 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.42. Kofisien regresi tipe-tipe budaya organisasi terhadap kepemimpinan 

 

 

 

Berdasarkan nilai kofisien terstandard yang diperoleh oleh tipe-tipe budaya sebagaimana 

didaftar dalam Tabel 5.42, menunjukkan hanya tipe budaya organisasi  bureaucratic dan 

adhocracy yang mendapatkan nilai kofifisen regresi tinggio dan signifikan, yakni masing-

masing β = 0.219, t = 2.779 untuk budaya birokratik dan β = 0.295, t = 2.500 untuk tipe 

adhokrasi.  

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LEDPERFORM .0109648 .99235727 173 

Bureaucratic .0821225 .98313578 173 

Supportive .0147260 1.04008897 173 

Market .0055538 1.01226098 173 

Clan -.0526187 1.06170040 173 

Adhocracy -.0148713 1.02062265 173 

Innovative -.0527377 1.03551020 173 

Coefficientsa 

Predictors Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95.0% Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

 

(Constant) -.004 .061  -.062 .950 -.124 .116      

Bureaucratic .211 .076 .209 2.779 .006 .061 .361 .477 .211 .168 .648 1.544 

Supportive .152 .093 .159 1.631 .105 -.032 .335 .536 .126 .099 .386 2.590 

Market .070 .071 .071 .979 .329 -.071 .211 .376 .076 .059 .693 1.443 

Clan .038 .107 .041 .360 .719 -.172 .249 .528 .028 .022 .282 3.546 

Adhocracy .287 .115 .295 2.500 .013 .060 .514 .563 .191 .151 .263 3.796 

Innovative -.020 .089 -.021 -.227 .821 -.197 .156 .432 -.018 -.014 .422 2.368 

a. Dependent Variable: LEDPERFORM 
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Tabel 5.43. Kofisien regresi tipe-tipe budaya organisasi terhadap unsur-unsur kepemimpinan  

 

 

 

 

 

Paparan data di atas sesungguhnya belum cukup untuk melihat bagaimana pengaruh 

masing-masing tipe budaya terhadap unsur-unsur kepemimpinan universitas yang terediri dari 

enam sub variabel, yakni: vision, leading, managerial, resource management, professional 

development, dan organizational climate. Untuk memecahkan persoalan tersebut, maka tim 

peneliti menguji masing-masing tipe tersebut terhadap keenam sub variabel itu. Hasil analisis 

dengan prosedur demikian, secara garis besar disajikan dalam Tabel 5.43. Nilai-nilai kofisien  

regresi dalam tabel menunjukkan tidak semua tipe budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap unsur-unsur  atau indikator kinerja kepemimpinan. Meskipun demikian, beberapa tipe 

budaya organisasi menghasilkan pengaruh signifikan terhadap unsur kepemimpinan tertentu. 

Misalnya budaya birokratik terbukti memberikan efek yang kuat dan signifikan terhadap 

kesemua unsur kepemimpinan. Disusul oleh tipe adhokrasi yang memberikan efek signifikan 

terhadap empat unsur yakni vision β = 0.279, t = 2.084; leading β = 0.301, t = 2.502; managerial 

β = 0.373, t = 2.985; dan organizational climate, β = 2.43, t = 2.331. Tipe supportif berpengaruh 

signifikan terhadap fungsi leading, β = 0.196, t = 1.944; resource management, β= 0.259, t = 

Predic- 

tors 

Vision Leading Managerial Resource 

management 

Professional 

development 

Organizational 

climate 

Beta t Sig.  Beta t Sig.  Beta t Sig.  Beta t Sig.  Beta t Sig.  Beta t Sig.  

Bur. .289 3.342 .001 .186 2.401 .017 .190 2.387 .018 .156 1.921 .056 .200 2.597 .010 .122 1.815 .071 

Supp. .152 1.357 .177 .196 1.944 .054 .108 1.042 .299 .259 2.464 .015 .150 1.497 .136 -.053 -.612 .542 

Market -.019 -.228 .820 .056 .743 .458 .035 .455 .650 .115 1.463 .145 .180 2.416 .017 .030 .463 .644 

Clan -.107 -.833 .406 -.078 -.675 .501 .047 .391 .696 .060 .497 .620 .030 .263 .793 .283 2.824 .005 

Adhoc. .279 2.084 .039 .301 2.502 .013 .373 2.985 .003 .125 .991 .323 .231 1.931 .055 .243 2.331 .021 

Innov

. 

-.140 -1.316 .190 .056 .586 .559 -.114 -1.155 .250 -.071 -.713 .477 -.047 -.502 .616 .207 2.515 .013 
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2.464; adapun market haya berpengaruh signifikan terhadap professional development, yakni β= 

0.180, t = 2.416. Semantara tipe clan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur 

spesifik kepemimpinan karena terbukti semua kofisien regresi yang dihasilkan tidak signifikan. 

Nilai-nilai statistik VIF (Variant Inflation Factor) tidak ada yang melampaui angka > 10, yang 

menunjukkan pengaruh variabel-variabel independent terbebas dari isu multicollinearity yang 

bisa mengurangi kemampuan peneliti untuk menentukan kekuatan pengaruh variabel-variabel. 

Tabel 5.44. Data deskriptif perbedaan persepsi berdasarkan pengalaman kerja responden 

Descriptives 
 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Bureaucratic 

6mo-1 yr 5 .4196441 1.19631642 .53500897 -1.0657789 1.9050671 

1-2 6 .0747748 1.06317344 .43403874 -1.0409573 1.1905069 

2-3 8 -.0332854 1.26375087 .44680341 -1.0898076 1.0232368 

3-5 19 .2476246 .83609786 .19181400 -.1553617 .6506109 

5-10 27 -.0027513 1.01697533 .19571699 -.4050533 .3995508 

>10 91 .0753446 1.06508429 .11165117 -.1464699 .2971592 

Total 156 .0882534 1.03336362 .08273530 -.0751808 .2516877 

Model 
Fixed Effects 

  
1.04602593 .08374910 -.0772269 .2537337 

Random Effects 
   

.08374910a -.1270305a .3035373a 

Supportive 

6mo-1 yr 5 .5529894 .95785712 .42836673 -.6363473 1.7423261 

1-2 6 .6298044 1.02169222 .41710410 -.4423959 1.7020046 

2-3 8 .0905870 .64356473 .22753449 -.4474465 .6286206 

3-5 19 .0162582 .84969943 .19493442 -.3932838 .4258003 

5-10 27 -.2334340 .96693750 .18608721 -.6159418 .1490737 

>10 91 .0351941 1.18546480 .12427048 -.2116909 .2820790 

Total 156 .0287007 1.08064470 .08652082 -.1422114 .1996129 

Model 
Fixed Effects 

  
1.08188986 .08662051 -.1424532 .1998547 

Random Effects 
   

.08662051a -.1939644a .2513659a 

Market 

6mo-1 yr 5 .2670451 .48732472 .21793824 -.3380485 .8721386 

1-2 6 -.1248666 1.15562396 .47178151 -1.3376195 1.0878864 

2-3 8 .1173834 .98533798 .34836958 -.7063797 .9411466 

3-5 19 .1319539 1.17770302 .27018360 -.4356808 .6995886 

5-10 27 -.1051050 .90398396 .17397179 -.4627091 .2524992 

>10 91 -.0468990 1.07023921 .11219155 -.2697871 .1759891 
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Total 156 -.0197015 1.03191715 .08261949 -.1829069 .1435040 

Model 
Fixed Effects 

  
1.04474294 .08364638 -.1849788 .1455759 

Random Effects 
   

.08364638a -.2347213a .1953184a 

Clan 

6mo-1 yr 5 .6382202 .55851111 .24977376 -.0552629 1.3317034 

1-2 6 .0134686 1.70028041 .69413657 -1.7708663 1.7978034 

2-3 8 -.1929159 1.24301045 .43947056 -1.2320986 .8462669 

3-5 19 -.1137557 1.07170925 .24586696 -.6303030 .4027916 

5-10 26 -.2257755 .89522964 .17556898 -.5873666 .1358156 

>10 91 -.0880738 1.12894545 .11834564 -.3231881 .1470404 

Total 155 -.0923720 1.09670291 .08808930 -.2663913 .0816474 

Model 
Fixed Effects 

  
1.10500579 .08875620 -.2677554 .0830115 

Random Effects 
   

.08875620a -.3205270a .1357831a 

Adhocracy 

6mo-1 yr 5 .3275630 .76065374 .34017469 -.6169133 1.2720394 

1-2 6 -.0390433 1.42884999 .58332557 -1.5385294 1.4604428 

2-3 8 .1888100 1.30762060 .46231370 -.9043882 1.2820082 

3-5 19 -.0093982 .89373991 .20503800 -.4401670 .4213707 

5-10 27 -.0218140 .79003551 .15204240 -.3343417 .2907136 

>10 91 -.0664579 1.14431268 .11995656 -.3047726 .1718567 

Total 156 -.0250076 1.05981685 .08485326 -.1926256 .1426105 

Model 
Fixed Effects 

  
1.07377251 .08597061 -.1948773 .1448622 

Random Effects 
   

.08597061a -.2460020a .1959869a 

Innovative 

6mo-1 yr 5 .5304257 .48679066 .21769940 -.0740047 1.1348561 

1-2 6 -.0075284 1.36992199 .55926831 -1.4451734 1.4301165 

2-3 8 .1443629 .58589405 .20714483 -.3454568 .6341826 

3-5 19 .1780758 .96599767 .22161506 -.2875202 .6436718 

5-10 27 -.2977053 1.14805744 .22094376 -.7518617 .1564511 

>10 91 -.2160776 1.07484827 .11267471 -.4399256 .0077703 

Total 156 -.1317680 1.05917252 .08480167 -.2992841 .0357481 

Model 
Fixed Effects 

  
1.05759711 .08467554 -.2990788 .0355428 

Random Effects 
   

.09638554 -.3795349 .1159989 

 

Tabel 5.44 mempresentasikan data diskriptif hasil analisis anova. Sedangkan Tabel 5.45 

menyajikan data perbedaan persepsi responden berdasarkan pengalaman kerja terhadap jenis-

jenis budaya organisasi. Hasilnya membuktikan bahwa faktor pengalaman kerja tidak 

menyebabkan perbedaan persepsi responden tetang tipe-tipe budaya organisasi yang 

berkembaang atau diadopsi di dalam organisasi. Temuan hasil analisis anova ini diperkuat oleh 

hasil analisis homoginitas varian yang menghasilkan nilai-nilai statistic > 0.05, atau 

membuktikan varian masing-masing group bersifat homogin sebagai syarat analisis varian. 
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Tabel 5.45. Hasil analisis anova tentang perbedaan persepsi responden berdasarkan 

pengalaman kerja terhadap jenis-jenis budaya organisasi. 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Bureaucratic .553 5 150 .736 

Supportive 1.483 5 150 .199 

Market .905 5 150 .480 

Clan 1.385 5 149 .233 

Adhocracy 1.299 5 150 .267 

Innovative 1.332 5 150 .254 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Bureaucratic 

Between Groups 1.390 5 .278 .254 .937 

Within Groups 164.126 150 1.094   

Total 165.515 155    

Supportive 

Between Groups 5.435 5 1.087 .929 .464 

Within Groups 175.573 150 1.170   

Total 181.008 155    

Market 

Between Groups 1.329 5 .266 .244 .942 

Within Groups 163.723 150 1.091   

Total 165.052 155    

Clan 

Between Groups 3.290 5 .658 .539 .747 

Within Groups 181.935 149 1.221   

Total 185.225 154    

Adhocracy 

Between Groups 1.150 5 .230 .199 .962 

Within Groups 172.948 150 1.153   

Total 174.098 155    

Innovative 

Between Groups 6.109 5 1.222 1.092 .367 

Within Groups 167.777 150 1.119   

Total 173.886 155    

 

Berikutnya data Tabel 5.46 dan Tabel 5.47 menyajikan hasil uji perbedaan persepsi 

berdasarkan masa kerja terhadap variabel utama budaya organisasi (ORGCULTURE) dan 

kepemimpinan (LEDPERFORM). Hasilnya juga membuktikan secara signifikan faktor-faktor 

perbedaan masa kerja responden dosen dan karyawan tidak menyebabkan adanya perbedaan  

dalam memberikan perpsi atau penilaian tentang budaya organidsasi maupun kinerja 

kepemimpinan universitas. Proses analisis anova ini diperkuat dengan hasil uji homoginitas 

varian sesuai dengan variasi pengalamann responden. 
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Tabel 5.46. Data diskriptip hasil analis 1 anova perbedaan persepsi berdasarkan masa kerja 

tentang kedua variabel utama budaya organiasi dan kepemimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound Upper Bound 

ORGCULTURE 

6mo-1 yr 5 .5699884 .67196135 .30051025 -.2643618 1.4043386 

1-2 6 .0895996 1.53248606 .62563481 -1.5186459 1.6978451 

2-3 8 .0180296 1.07433973 .37983646 -.8801408 .9162001 

3-5 19 .0581624 .94737453 .21734262 -.3984575 .5147823 

5-10 26 -.1380168 .85008596 .16671557 -.4813740 .2053403 

>10 91 -.0830323 1.12624702 .11806277 -.3175846 .1515200 

Total 155 -.0419839 1.05866079 .08503368 -.2099670 .1259991 

Model 
Fixed Effects 

  
1.06817455 .08579784 -.2115216 .1275537 

Random Effects 
   

.08579784a -.2625343a .1785664a 

LEDPERFORM 

6mo-1 yr 5 .6179019 .30684647 .13722591 .2369017 .9989021 

1-2 6 .0948272 .83693207 .34167609 -.7834792 .9731335 

2-3 8 .1520648 .71028514 .25112372 -.4417484 .7458780 

3-5 19 .1298714 .96206088 .22071190 -.3338271 .5935699 

5-10 27 .1485102 .86484986 .16644043 -.1936130 .4906334 

>10 88 .1749832 .93168103 .09931753 -.0224211 .3723876 

Total 153 .1748421 .88895792 .07186799 .0328530 .3168313 

Model 
Fixed Effects 

  
.89987224 .07275036 .0310704 .3186138 

Random Effects 
   

.07275036a -.0121686a .3618529a 
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Tabel  5.47. Hasil uji homoginitas varian dan perbedaan persepsi berdasarkan masa kerja. 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ORGCULTURE 1.248 5 149 .290 

LEDPERFORM 1.159 5 147 .332 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ORGCULTURE 

Between Groups 2.589 5 .518 .454 .810 

Within Groups 170.009 149 1.141   

Total 172.597 154    

LEDPERFORM 

Between Groups 1.081 5 .216 .267 .930 

Within Groups 119.036 147 .810   

Total 120.117 152    

 

 

Yang terakhir, dilihat dari segi variasi tingkat pendidikan responden, baik terhadap 

budaya organisasi maupun kinerja kepemimpinan universitas, kelompok-kelompok responden 

tidak menghasilkan perbedaan mean values yang signifikan. Hasil demikian dapat dilihat pada 

nilai-nilai statistik perbedaan maupun uji homoginitas varian sebagaimana dipresentasikan 

dalam Tabel 5.48 dan Tabel 5.49.  

 

Tabel 5.48. Data diskriptip perbedaan persepsi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

tentang variabel utama budaya organiosasi dan kinerja kepemimpinan 

Descriptives 
 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ORGCULTURE  

SHS 26 -.0819319 .98941922 .19404107 -.4815670 .3177032 

Diploma/BA 8 -.1070279 1.01491671 .35882724 -.9555195 .7414637 

Strata 1 51 -.1300618 1.18977574 .16660193 -.4646916 .2045680 

Magister/Master 50 .1154666 1.02742535 .14529989 -.1765244 .4074577 

Doctor 18 -.0757704 .95604621 .22534225 -.5512010 .3996602 

Total 155 -.0419839 1.05866079 .08503368 -.2099670 .1259991 

Model 
Fixed Effects 

  
1.06855675 .08582854 -.2115823 .1276144 

Random Effects 
   

.08582854a -.2626132a .1786454a 
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Tabel 5.49. Hasil analisis anova tentang perbedaan persepsi berdasarkan pendidikan  

 

 

H. Deskripsi Hasil Interview 

 

Untuk melengkapi dan menjustifikasi hasil analisis data kuantitatif, tim peneliti juga 

teklah berhasil menggali data secara selektif melalui interview. Kegiatan interview ini dilakukan 

terhadap beberapa partisipan (interviewee), yang terdiri dari perwakilan dosen, staf karyawan, 

dan mahasiswa. Berikut hasilnya dilaporkan berdasarkan komponen-komponen inti yang 

dikembangkan dari variabel penelitian meliputi tentang (1) budaya organisasi universitas/unit 

kerja tempat partisipan bekerja; (2) efektivitas kepemimpinan; (3) kinerja staf; dan (4) budaya 

LEDPERFORM 

SHS 25 .3233857 .93607465 .18721493 -.0630069 .7097783 

Diploma/BA 8 .1844868 .78812492 .27864424 -.4744021 .8433757 

Strata 1 50 .1590453 .89529901 .12661440 -.0953959 .4134864 

Magister/Master 50 .2395007 .82061139 .11605198 .0062855 .4727158 

Doctor 18 -.0547580 1.02206965 .24090413 -.5630213 .4535052 

Total 153 .1748421 .88895792 .07186799 .0328530 .3168313 

Model 
Fixed Effects 

  
.88903938 .07187457 .0328012 .3168830 

Random Effects 
   

.07187457a -.0099174a .3596016a 

Test of Homogeneity of Variances 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ORGCULTURE 1.047 5 149 .392 

LEDPERFORM .380 5 147 .862 

ANOVA 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ORGCULTURE 

Between Groups 2.467 5 .493 .432 .826 

Within Groups 170.130 149 1.142 
  

Total 172.597 154 
   

LEDPERFORM 

Between Groups 3.930 5 .786 .994 .423 

Within Groups 116.187 147 .790 
  

Total 120.117 152 
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akademik mahasiswa. Tanpa mengurangi informasi inti yang berhasil diperoleh, tim peneliti 

melaporkan hasil interview ini secara urut berdasarkan subyek yang diinterview, dan sesuai 

masing-masing komponen data atau variabel yang digali. Untuk menjaga kerahasiaan individu 

yang diwawancara dan etika penelitian, maka nama-nama partisipan dan instansi hanya 

diungkapkan secara anonim menggunakan kode atau alphabet. 

 

 

Hasil interview partisipan dosen 

 

Intv/Dosen AS/Universitas A/07/2019: 

1. Dilihat dari segi budaya organisasi, relatif baik. Dalam arti berjalan sesuai struktur organisasi 

yang ada. Hanya dalam pelaksanaannya cenderung birokratik, kurang fleksibel. Sehingga 

pengambilan kebijakan dan keputusan-keputusan terlambat. Budaya supportivitas terhadap 

pengembangan staf kurang memadai. terbukti jika dilihat dari kepemimpinan staf yang 

kurang menekankan pada aspek kompetensi. Pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki staf 

administrasi rata-rata rendah, tidak memadai. Akibatnya sebagian personil yang ada kurang 

mampu megimbangi kebutuhan pekerjaan yang ada. Proses perekrutan, pengangkatan, dan 

pengembagan tenaga kurang professional. Contoh dalam hal perekrutan dan desain pekerjaan 

kurang terencana dengan baik. Di samping itu tidak terorganisasi dengan baik. Masalah-

masalah tersebut lebih banyak disebabkan model strategi kepemimpinan yang kurang efektif. 

Bahkan terkesan kurang dilandasi oleh konsep yang jelas dalam membangun lembaga ke 

depan.  

2. Ristek Dikti sesungguhnya berusaha memacu universitas untuk mengembangkan keilmuan 

dan riset-riset ilmiah. Kepemimpinan universitas dengan demikian seyogyanya 

memfokuskan perhatian kepemimpinannya pada kedua bidang terbatas ini. Untuk mencapai 

maksud ini semua, maka diperlukan suatu proses. Kepemimpinan universitas haris 

dilaksanakan berdasarkan visi yang jelas diikuti dengan pengembangan strategi pelaksanaan 

keputusan-keputusan dan kebijakan yang sesuai. 

3. Kinerja staf administrasi secara umum cukup tinggi. Meski beberapa di anatara mereka yang 

kurang memuaskan (rendah). Bahkan terdapat beberapa di antara staf yang tidak memiliki 
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pekerjaan yang jelas, dan tidak produktif. Hal ini disebabkan leadership yang kurang mampu 

memberdayakan (empowerment) staf secara maksimal.    

4. Iklim atau budaya organisas yang ada tidak mampu memberikan pengaruh akademik yang 

positif bagi para mahasiswa. Kesiapan pendidikan mahasiswa kurang terpenuhi dengan baik. 

Para dosen misalnya perlu memperhatikan persiapan belajar mahasiswa sebelum menempuh 

ujian-ujian. Spirit belajar mahasiswa relatif ada. hanya perlu dorongan dari para dosen, dan 

didukung oleh penyediaan lingkungan belajar yang kondusif. Karena para dosennya kurang 

memberikan contoh yang memadai dalam meningkatkan kegemaran belajar, maka kurang 

terbangun kondusi yang mendorong para mahasiswa untuk lebih gigih dalam menempuh 

pendidikan di univwersitas. Lembaga pendidikan sendiri harus membangun suasana 

supportif di dalam hal ini terutama untuk bidang peningkatan budaya akademik tinggi bagi 

para mahasiswa. Khususnya para dosen sebagai public figure harus menjadi tauladan utama 

dalam hal belajar dan meneliti dalam rangka pengembangan ilmu di lingkungan kampus.       

 

Intv/Dosen AR/Universitas B/09/2019: 

1. Budaya organisasi di universitas ini pada umumnya mendorong kinerja dosen agar lebih 

baik, semisal dengan adanya kebijakan terkait penutupan akses jurnal mengajar online 

pada setiap 4x pertemuan, sehingga kedisiplinan dosen dalam hal kehadiran agar dapat 

di optimalkan. Untuk budaya organisasi lainnya (penelitian dan pengabdian) Universitas 

B mencoba membiasakan para civitas akademika melakukan diskusi bersama terkait 

skripsi, tesis, disertasi, makalah, laporan kahir dsb pada hari Jumat, sehingga secara 

khusus hari Jumat tidak ada kuliah. 

 

2. Kepemimpinan yang dilaksanakan di universitas sudah efektif, semisal dengan melakukan 

penelitian dan pengabdian secara kolaboratif (mengelompok) secara bersama-sama dilakukan 

dalam 1 lokasi pengabdian. Untuk penelitian, jurusan mengakomodasi terkait sebagian dana 

untuk submit ke jurnal (secara kolektif). Sedangkan dalam hal pengajaran, seluruh mata 

kuliah diberlakukan team teaching, hal tersebut mengantisipasi adanya tugas diluar mengajar 

dan kegiatan lainnya.  
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3. Kinerja staf sejauh ini cukup baik, hanya pelayanan dan kinerja masih kurang. Misalnya dari 

ketuntasan informasi yang belum terkoordinasi dengan baik antar lini, sehingga banyak 

informasi yang terdistribusi kepada warga Universitas B tidak sama. Kurang sigapnya 

penyelesaian masalah dalam satu hal, masih menggunakan birokrasi yang bertele-tele dan 

cenderung menghambat.  

 

4. Budaya akademik mahasiswa di universitas sudah cukup baik, semangat mahasiswa dalam 

literasi sudah meningkat, dibuktikan dengan banyaknya hasil PKM hingga ke Pimnas. Di sisi 

lain, dalam pembelajaran di kelas, antusiasme dan semangat belajar cukup tinggi. Kegiatan 

diskusi terkait mata kuliah tidak hanya dilakukan dalam kelas saja, melainkan melalui E-

Learning dan di luar jam perkuliahan. Mahasiswa juga aktif bertanya dan sharing bersama 

dosen baik di lingkungan dan diluar kampus. 

 

Intv/Dosen SJ/Universitas C/04/2019 

1. Budaya organisasi di perguruan tinggi berkembang dan dikembangkan berdasarkan visi dan 

misi yang telah dirumuskan. Perumusannya melibatkanstakeholders yang relevan. Visinya 

menjadi universitas yang unggul dan berakhlak. Misinya: (1) menyelenggarakan pendidikan 

dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi dengan 

kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global; (2) 

mengembangkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam; (3) mengembangkan pola pengabdian 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; membangun kepercayaan dan kerja sama yang 

saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional; dan (4) 

mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai 

kepuasan sivitas akademika dan stakeholders.  

 

Kesemuanya itu menjadi dasar dalam mencapai tujuannya, yaitu (1) menghasilkan 

lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, 

berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, berwawasan kebangsaan, dan global; (2) 

menghasilkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang bermanfaat bagi masyarakat; (3) 

terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera; (4) 
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menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan; dan (5) menyediakan 

pendidikan tinggi yang berkualitas untuk semua kalangan. Strategi yang digunakan dengan 

(1) meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan; (2) mengembangkan 

kemandirian Universitas; dan (3) mengembangkan kerja sama universitas dengan pihak lain.  

 

Jika ditelusuri lebih jauh, visi dan misi tersebut sebenarnya terintegrasi atau 

merupakan turunan dari Kementerian Agama, diturunkan ke universitas, dan dari universitas 

diturunkan lagi ke fakultas dan jurusan/program studi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. 

Perwujudannya pada level jurusan/prodi dalam bentuk sinergisitas organisasi, pencapaian 

target yang disepakati, tata tertib, kalender akademik, perkuliahan, aktivitas yang islami atau 

religious dalam keseharian, dan gema Ramadhan. Kesemuanya itu dilakukan dengan 

kesadaran masing-masing warga di perguruan tinggi tersebut. 

 

2. Ditinjau dari aspek kepemimpinan, ini bersifat struktural, mulai dari universitas, fakultas dan 

jurusan/prodi. Pengambilan keputusan di senat diteruskan ke fakultas, jurusan/prodi, dan 

implementasinya di level jurusan. Sebagai catatan, fakultas tidak memiliki senat, sehingga 

kepemimpinan fakultas memiliki otonomi yang kuat. Jurusan/prodi tidak memiliki 

perwakilan dalam penyampaian aspirasi melalui senat, aspirasinya langsung disampaikan 

kepada pimpinan fakultas melalui agenda formal dan informal.  

 

Kepemimpinan seperti uraian sebelumnya sudah menunjukkan efektif. Pimpinan 

dapat berkominikasi dengan dosen dan staf yang ada sesuai kebutuhan. Jika ada kendala, 

dilakukan dan diselesaikan secara formal dan informal. Agendanya dilakukan pada setiap 

Hari Kamis secara penuh untuk membahas dan menyelesain sejumlah permasahan yang 

dihadapi secara rutin.  

 

3. Kinerja dosen dan staf menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersbut dapat 

dilihat secara transparan melalui link monitoring pembelajaran. Dosen dievaluasi oleh 

mahasiswa secara online dan manual pada setiap jurusan/prodi. Aspeknya mencakup 

kompetensi professional, kepribadian, dan social. Biasanya mereka yang masuk ke dalam 
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lima besar terbaik diberi penghargaan setiap semester. Selain itu, dapat ditelusuri melalui 

Beban Kinerja Dosen (BKD) sebagai dasar untuk pemberian tunjangan sertifikasi dosen. 

Kinerja dosen lainnya dapat dilihat dari aspek penelitian. Dosen diberikan kesempatan untuk 

berkompetisi di tingkat nasional yang diprogramkan oleh Kemenristek Dikti maupun 

fakultas. Pencapaiannya belum optimal karena tidak semua dosen yang mengajukan proposal 

penelitian lolos dari seleksi. Mereka dipersilakan untuk berkompetisi lagi di periode 

berikutnya. Hasil-hasil penelitian diharapkan dapat dipublikasikan pada prosiding maupun 

jurnal nasional dan internasional. Dilihat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, para 

dosen bekerjasama dengan mahasiswa dan lembaga lain (MI/SD) melakukannya sesuai 

kebutuhan. Kebutuhan yang sering muncul dari masyarakat sekolah biasanya terkait dengan 

akreditasi dan sarana dan prasarana sekolah.  

 

4. Budaya akademik di kampus ditunjukkan oleh kalangan mahasiswa. Mereka 

melaksanakannya karena didukung oleh tata tertib yang berlaku di kampus,mulai dari 

universitas, fakultas, dan jurusan/prodi. Mereka belajar di dalam dan luar kelas, termasuk e-

learning. Mereka pun tanggap dan peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk madrasah. 

Kepedulian terhadap kegiatan hari-hari besar nasional ditunjukkan dengan 

menyelenggarakan atau mengisinya dengan hal-hal yang positif bagi sivitas akademika. 

Kegiatan mahsiswa di masyarakat (madrasah) dirasakan sangat positif. Masyarakat merasa 

terbantu dengan kegiatan mahasiswa dan mahasiswapun juga terbantu ketika akan 

melakukan studi lapangan (kegiatan praktik lapangan) di sekolah pada masa mendatang.    

 

 

Intv /Dosen AW/Universitas D/08/2019  

1. Budaya organisasi bisa dilukiskan sebagai organisasi yang berjenis primodial. Kalau yang 

sebelumnya lebir bersifat kekeluargaan dan mementingkan keharmonisan hubungan 

manusiawi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk staf tertentu yang 

berkapasitas tinggi dapat mengikuti pola kepemimpinan sekarang, yang lebih mengutamakan 

“kerja”. Adapun yang tidak mampu mengimbangi model budaya kepemimpinan demikian 

akan terseleksi sendiri secara natural. Mereka yang selama ini kurang mampou berkarya atau 

hanya banyak “bicara” (lip service) akan tersingkir karena dikalahkan oleh kehadiran 
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kelompok dosen dan karyawan yang lebih mampu, memiliki skill serta ketrampilan tinggi 

dalam menopang pekerjaan mereka secara rutin di kantor.    

 

2. Kepemimpinan lebih berorientasi kepada tugas (task). Model demikian dalam menghadapi 

staf yang kurang memiliki unjuk kerja tinggi akan mendapatkan teguran dan tindakan 

pembinaan dari pimpinan. Bagi yang memikliki kinerja tinggi (high performance), gaya 

kepemimpinan yang beroroentasi tugas lebih efektif dalam menggerakkan dan 

mempengaruhi mereka sebagai bawahan. Biasanya mereka ini adalah berasal dari kelompok 

karyawan dan dosen yang berstatus tidak tetap. Sebagian besar kelompok staf yang berstatus 

PNS dan senior cenderung kurang bersemangat dalam bekerja. 

 

3. Kinerja staff secara umum dapat dilukiskan kurang memiliki kemampuan beradaptasi dengan 

tuntutan pekerjaan yang semakin “challenging”. Khususnya para karyawan senior dan 

berstatus tetap. Mereka umumnya kurang menguasai skill yang diperlukan dalam 

melaksanaan jenis-jenis pekerjaan teknis seperti bidang IT dan komputerisasi. Sehingga hakl 

ini memicu ketidakpuasan para mahasiswa atau pelanggan lainnya. Sebagian mahasiswa 

mengeluhkan banyaknya tugas-tugas dari para dosen. Meskipun demikian, bagi yang 

berkapasitas tinggi dan memiliki semangat positif, mereka mampu menyelesaikan tugas-

tugas ekstra itu secara mandiri. Umumnya kelompok mahasiswa demikian memiliki 

partisipasi tinggi. 

 

Pelayanan prima oleh unit dinilai kurang. kemungkinan hal ini disebabkan oleh tenkanan-

tekanan yang cukup tinggi dari kalangan staf. Tekanan yang diakibatkan banyaknya tugas 

dan kurang medainya penghargaan maupun fasilitas kerja mereka. Sehingga hak ini 

dilampiaskan kepada mahasiswa yang membutuhkan layanan. Diakui beberapa karyawan 

kurang mampyu mengantisipasi jenis dan kualitas layanan yang dibituhkan mahasiswa 

sebagai pelanggan. Sehingga mereka tidak bias memberikan layanan cepat dan efektif. Untuk 

mengatasi hal demikian, banyak pekerjaan penting layanan tersebut dibebankan kepada staf 

jurusan yang ada di fakultas. 
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4. Budaya akademik mahasiswa cukup baik. terbukti mereka suka berkumpul dalam 

memanfaatkan waktu untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas-tugas akademik lainnya. 

Namun diakui bahwa sebagian besar ada juga yang kurang memanfaatkan waktu-waktu 

luang untuk pengembangan diri dan prestasi akademik. Mahasiswa secara umum memeang 

mengeluhkan rendahnya kinerja layanan akademik yang disediakan fakultas terutama oleh 

staf teknis ketatausahaan maupun pe yediaan fasilitas pendukung lainnya, sehingga dapat 

mengurangi efektivitas meerka dalam melaksanakan aktivitas akademik di lingkungan 

kampus. 

 

Intv /Dosen NG/Universitas E/08/2019 

1. Sekarang Nampak lebih terbuka dibandingkan dengan yang lalu. Bebas dari kecenderungan 

adanya click-click kecil di dalam organisasi. Hanya indicator kerja tidak jelas. Adanya 

keinginan pimpinan membangun lingkungan kerja yang lebih baik, tetapi karena tidak 

konsisten justru menimbulkan klik baru di kalangan staf, atau masih terkotak-kotak. Ada niat 

baik pimpinan dalam meningkatkan kinerja dan hubungan kerja. Namun karena tidak 

konsisten, dan sistemnya tidak dibangun secara jelas dan konsisten, maka terkesan hanya 

bersifat one man show, tidak mendapatkan dukungan dari bawahan.   Artinya semangat 

untuk memperbaiki iklim kerja itu ada, tetapi tidak difollow up melaluyi tindakan-tindakan 

konkrit dan konsisten. 

 

2. Upaya kepemimpinan SDM bagus, terutama dilihat dari segi ambisi pribadi pimpinan. 

namun seperti pada persoalan tadi, bahwa proses human resources empowerment kurang 

berjalan dengan baik. Sehingga para anggota belum mempercayai sepenuhnya, dan 

meninmbulkan rendahknya komitment bersama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 

dicanangkan. Bahkan sering membuat staf menjadi apatis terhadap gerakan yang dilakukan 

pinmpinan. 

 

3. Staf lebih fokus pada aspek ekonomi. Kedisiplinan/komitmen relatif rendah. Di samping itu 

kemampuan kerja, ketrampilan-ketrampilan dan kepemimpinan staf kurang memadai, dan 

kurang responsif terhadap segenap tuntutan dan ersoalan yang muncul. Bahkan kurang cepat 

dalam mengantisipasi perubahan-perubahan.  
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4. Mahasiswa selama ini kurang menunjukkan budaya akademik tinggi. Kegiatan-kegiatan yang 

mereka lakukan kebanyakan lebih bersifat non akademik. Faktor utamanya adalah mereka 

tidak memiliki target tujuan yang jelas. Merekamenjadi tidak terahar dalam neyikapi. Di 

samping itu tidak memberikan inspirasi ke depan yang lebih baik. Masa depan juga kurang 

baqik, yang mana mahasiswa umumnya tidak siap bekerja setelah lulus (jobless). Faktor-

faktor utama yang mempengaruhi ini semua, antara lain adalah terlalu banyaknya waktu 

mereka bermain (gaming), pengaruh negatif lingkungan, dan obat-obatan. 

 

Hasil interview partisipan staf karyawan 

 

Intv /Staf AR/Universitas A/06/2019 

1. Dari segi atau level pimpinan fakultas OK, terutama dalam mendkung kekompakan kerja. 

hanya belum sampai ke bawah . Kepemimpinan di unit di bawahnya berjalan seenaknya 

tanpa  prosedur dan pendekatan yang jelas. dasar pertimbangan yang digunakan dalam proses 

kepemimpinan hanya pada “like and dislike”. Sehingga dalam pendistribusian pekerjaan 

hanya difokuskan pada personil yang disukai saja, tanpa mempertimbangkan aspek 

pemerataan dan kompetensi. Akibatnya penyelenggaraan kegiatan tidak mampu dinadalkan 

secara berhasil dan kurang kompetitip. Ini hamper merata di segenap lelel/unit. Dalam hal 

pendistribusian pekerjaan, pimpinan sub bagian biasanya lebih banyak mengandalkan 

pegawai tidak tetap (PTT). Alasannya adalah karena mereka lebih gampang diperintah, 

dikendalikan, dan kelompok personil demikian takut membantah atau menolak perintah 

atasan. Dan mereka dinilai bekerja lebih cepat. 

 

2. Kepemimpinan sangat efekltif. Hanya dalam hal memotivasi sangat rendah. Kepemimpinan 

lemah. Dalam banyak kasus, kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas fakultas 

dikendalikan oleh pimpinan keuangan (Kasubag).  Sementara Kasubag dari unit lain kurang 

dilibatkan. 

 

3. Kinerja saf secara umum kurang memadai, terutama untuk para karyawan tetap. Adapun 

kelompok karyawan tidak tetap (PTT/Kontrak) secara umum berkinerja tinggi. Mungkin 
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karena mereka memiliki ketergantungan tinggi pada pimpinan unit, dan takut menolak 

perintah atasan.  Hal ini disebabkan arena pimpinan kurang mengontrol dan lemah dari segi 

empowerment, maka banyak anggota karyawan yang kurang maksimal diaktifkan. 

 

4. Budaya akademik mahasiswa dinilai cukup baik. Hanya diakui banyak main-main ketika 

melewati waktu senggang. Kurang focus pada tugas plokok belajar. Prestasi mahasiswa juga 

rata-rata memadai, terutama di bidang ekstra kurikuler, seperti Qiraah dll. Namun di bidang 

tugas pokok belajar kurang bagus.  

 

 

Intv /Staf MA /Universitas C/04/2019 

1. Kersajasama antar sfat baik sehingga pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai sasaran yang ditentukan. Adanya keterbukaan dengan pimpinan, 

dan juga dengan mahasiswa. Sebgenap masalah dapat teratasi dengan baik. 

  

2. Kepemimpinan berjalan demokratis, boleh dikatakan rata-rata efektif atau berhasil. Parara 

karyawan termotivasi dengan baik dalam bekerja. 

3. Kinerja staf rata-rata tinggi, dan terbukti bekerja rajin sesuai dengan ketentuan kehadiran di 

universitas. 

4. Mahasiswa berdisiplin tinggi, rata-rata baik. Memang diakui ada beberapa yang tertinggal 

prestasinya, tetapi itu hanya sedikit jumlahnya. Mungkin hal ini disebabkan oleh kesibukan 

mereka di luar kegiatan akademik. Terutama disebabkan banyaknya tagihan-tagihan 

pekerjaan ekstra kurikuler. Mahasiswa memang sebagian besar selalu bekerja secara 

akademik, terbnukti menempuh perkuliahan-perkuliahan dengan kehadiran relative tinggi.  

 

Intv /Staf KT/Universitas C/04/2019 

1. Pola kepemimpinan sebelumnya lebih memperhatikan kepentingan karyawan sebagai 

bawahan. Sekarang tidak demikian, atau berbeda. Sekarang ini cenderung otoriter. hal ini 

terjadi di unit secara umum. Perilaku demikian Nampak, missal terhadap kondisi kehadiran 

karyawan. Apabila kehadiran kurang, maka hak pendapatan yag bersangkutan akan dipotong. 
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terlalu otoriter dan kaku. Kebijakan demikian sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, Cuma tidak 

sekeras sekarang penerapannya. Sekarang diterapkan tidak hanya pada para dosen saja. 

2. Sejak lima tahun silam pola kepemimpinan bagius, lebih baik/berhasil, lebih memperhatikan 

kepentingan bawahan, terutama ekonomi staf, missal adanya gajih tambahan untuk para 

karyawan yang bekerja lembur. Sehingga staf tidak perlu mencari tambahan-tambahan 

berupa pungli, dll. 

3. Karyawan sebenarnya rata-rata bekerja efektif, berkinerja tinggi, rajin. Pelaksanaan 

pencatatan kehadiran sudah menggunakan  alat finger print. 

4. Budaya akademik mahasiswa bagus/tinbggi, dan terbiasa mereka rajin dalam belajar. 

Semangat mereka tinggi sejauh didukung oleh tersedianya fasiltas belajar yang memadai. 

Hanya beberapa saja yang terlihat semangat belajar mereka rendah, tetapi jumlah mereka 

relatip kecil presentasinya.       

 

Intv/Staf KT/Universitas D/08/2019 

1. Berdasarkan perspektif Staf administrasi di universitas 4, menunjukkan bahwa budaya 

organisasi relatif baik karena ditopang dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Peraturan perundangan tersebut sangat dirasakan para pegawai terutama tuntutan remunerasi, 

finger print, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Mau tidak mau, mereka harus melakukan 

itu, dan terbangunlah budaya disiplin organisasi, etos kerja, dan komitmen organisasional. 

Mereka harus finger print awalnya, sehingga terbentuk disiplin yang baik. Pelaksanaan 

remunerasi juga menjadi bagian yang tidak bias dielakkan oleh pegawai, sehingga 

merekapun pada akhirnya memiliki etos kerja yang baik. Berawal dari disiplin kerja dan 

kewajiban melaksanakan tugas untuk kepentingan kinerja dan remunerasi, akhirnya mereka 

memiliki komitmen yang baik terhadap organisasi.  

 

2. Kepemimpinan yang dikembangkan di lembaga ini sangat demokratis. Pemimpin mengacu 

pada peraturan perundangan yang berlaku dan selalu mengadakan musyawarah ketika akan 

melaksanakan kegiatan. Kegiatannya formal tetapi pelaksanaan musyawarahnya secara 

informal dan formal. Pemimpin fakultas menjadwalkan setiap bulan sekali melakukan 

musyawarah, tetapi dalam pelaksanaannya  seringkali dua bulan baru melakukan 
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musyawarah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kondisi ini disebabkan setiap unit kerja 

padat dengan kegiatan dan masing-masing harus berjalan semuanya secara sinergi.  

 

Kepemimpinan seperti yang digambarkan tersebut dirasakan oleh para karyawan 

sangat efektif. Keefektifan tersebut tergambarkan dari ketercapaian program sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku pada kurun waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, 

pelaksanaanya dilakukan dengan saling menghargai, tidak otoriter, dan dilakukan sesuai 

kebutuhan organisasi. 

 

3. Kinerja bawahan di lingkungan organisasi ini menunjukkan sangat baik, sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. Mereka dituntut ketelitian, disiplin, dan tertib 

administrasi. Mereka (utamanya bagian keuangan) harus menjalankan aspek tersebut untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika terjadi kekeliruan, hal ini memiliki 

konsekwensi fatal, makanya selalu diingatkan agar tidak terjadi kesalahan. 

 

4. Budaya akademik di kalangan mahasiswa menunjukkan kondisi baik.  Mereka melakukan 

diskusi, kegiatan ekstra kurikuler, dan belajar di luar organisasi. Merekapun sering 

melakukan aktivitas di hari Sabtu melalui aktivitas UKM. Selain itu, kegiatan pengerjaan 

tugas kadang juga diselipkan dan dilaksanakan kegiatannya di ruang UKM.  

 

Secara umum, gambaran budaya organisasi dan kepemimpinan di lingkungan Fakultas 

Ilmu Pendidikan UNIVERSITAS D berjalan dengan baik. Keberlanjutan ini sangat ditentukan 

oleh unsur-unsur pimpinan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Jika pimpinan 

mampu mengelola budaya dan  kepemimpinan organisasi dengan baik, maka kinerja organisasi 

dapat meningkat dengan baik. 

 

Intv/Staf NW/Universitas E/08/2019 

1. Budaya organisasi sangat bagus, terutama sejak kepemimpinan akhir-akhir ini. Ini terbukti 

dari usaha pimpinan dalam meningkatkan kinerja para karyawan. sehingga para karyawan 

merasa ada keseimbangan kerja antara pegawai PNS dan Non-PNS. Budaya disiplin juga 
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sudah ditanamkan dengan baik, didukung oleh perangkat teknologi seperti finger print dan 

CCTV di setiap ruang kerja kantor fakultas dan jurusan. 

 

2. Kinerja pimpinan tinggi. Hal ini didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam mengawasi 

bawahan, memotivas secara persuasif, dan membangun hubungan baik dengan mereka. 

 

3. Kinerja para karyawan cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini 

disebabkan selama ini pimpinan berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka yakni 

kesejahteraan dan upaya-upaya pelatihan dan pengembangan atau pembinaan lainnya. 

 

4. Budaya akadmik mahasiswa telah berkembang cukup positif. Mahasiswa diberikan ruang 

dan waktu yang memadai untuk berkarya. Mereka diberikan kebebasan berfikir dan 

berpendapat. Pimpinan dan para dosen memberikan perhatian terhadap perkemnangan 

kreativitas dalam  berinovasi. Sehingga banyak muncul kegiatan-kegiatan inovatif yang 

melibatkan mahasiswa. 

 

Hasil interview partisipan mahasiswa 

 

Intv /Mahasiswa EF/Universitas A/06/2019 

1. Budaya  organisasi yang dialami di universitas ini dinilai lebih menerapkan budaya 

birokratis. Segenap pelayanan baik di bidang kemahasiswaan maupun akademik bergantung 

kepada birokrasi yang ada. Para mahasiswa yang ingin mendapatkan pelayanan dalam kedua 

bidang tersebut harus mengikuti alur yang berliku-liku, dan bersaifat kaku. Pelayanan hanya 

diberikan jika sudah mengikuti alur tersebut. sikap para karyawan juga sudah terbudaya 

kaku, dan tidak humanistic dalam melaksanakan fungsi layanan terhadap para mahasiswa 

sebagai pelanggan. 

 

2. Secara umum kinmerja para karyawan kurang memadai. Cenderung tidak sesuai kebutuhan 

yang diharapkan para mahasiswa sebagai pelanggan. Dengan kata lain kurang mampu 

menjawab segenap permingtaan mahasiswa. Dalam memberikan kurang mampu 

menunjukkan sikap perilaku yang prima, misal senyuman ketika berhadapan dengan para 
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mahasiswa. Bahkan kurang professional dalam melaksanakan pelayanan. Kadang-kadang 

mereka menunjukkan sikap kurang sabra dan emosional ketika berkomunikasi dalam 

memberikan pelayanan di unit kerja terkait. 

 

3. Rata-rata  tingkat kinerja para karyawan dalam kategori “sedang”. Kurang mampu memenuhi 

permintaan atau kebutuhan mahasiswa . Jika ditanya, sering kurang mampou memberikan 

jawaban secara tepat. Kalau ada kesalahan, malah mahasiswa yang cederung disalahkan. 

Kedisiplinan juga relatif rendah. Misal kalau berjanji menerima mahasiswa, ternyata tidak 

ditepati. Seringkali pengalaman demikian ditemukan ketika berurusan dengan bidang 

kemahasiswaan. Untik pelayanan akademik, relatip lancer, namun sering kurang cepat.   

 

4. Budaya akademik mahasiswa dinilai kurang positif. Waktu-waktu senggang banyak hanya 

dihabiskann untuk bersenang-senang. Semantara lingkungan kampus kurang memenuhi 

standard  kehidupan akademik mahasiswa. Sehingga mereka kurang termotivasi dalam 

menumbuhkan semangat akademik atau belajar.   



107 
 

Intv/Mahasiswa MH/Universitas B/09/2019 

1. Budaya organisasi di kampus kondusif dan cenderung mendorong kami untuk lebih 

berkarya baik akademik maupun non akademik. Faktor pemimpin (rektor s.d. kajur) 

sangat mendukung kegiatan mahasiswa dan senantiasa memberikan masukan yang positif 

bagi ormawa. Secara individu mahasiswa, budaya organisasi antar ormawa berlangsung 

baik dan positif, semisal dengan seringnya mengadakan silang pendapat dan kunjungan 

proker disetiap kegiatan yang dilakukan. 

 

2. Layanan terkait akademik, memang cenderung kurang cepat karena banyak hal yang 

harus dipenuhi dan utamanya waktu tunggu terbitnya surat ijin (penelitian/observasi) 

yang cukup lama. Untuk layanan lainnya, kurang baik, seperti perbaikan sarana 

pembelajaran yang tersedia di kelas yang kurang sigap, sehingga pemanfaatan media 

pembelajaran di kelas tidak maksimal. 

 

3. Pelayanan secara umum sudah cukup baik, utamanya dari dosen. Pembimbingan yang 

teratur sesuai jadwal dan sharing dengan dosen dapat dilakukan kapan saja dan dimana 

saja. Pelayanan ketika di kelas juga baik, beliau-beliau memberikan fasilitas yang optimal 

dalam pembelajaran, semisal ketika menemukan kesulitan referensi. Di sisi lain, 

pelayanan staf yang cukup ramah, hanya terkait ketuntasan informasi yang diberikan 

masih belum terkoordinasi dengan baik. 

 

4. Budaya akademik cukup baik, dengan fasilitas yang diberikan oleh dosen membuat kami 

semangat dalam meningkatkan literasi, dibuktikan dengan banyaknya hasil PKM hingga 

ke Pimnas dari teman-teman. Disisi lain, dosen memanfaatkan berbagai variasi 

pembelajaran antara lain pembelajaran di kelas, penggunaan E-Learning, sehingga 

antusiasme dan semangat belajar cukup tinggi. Kegiatan diskusi dengan dosen terkait 

mata kuliah tidak hanya dilakukan dalam kelas saja, juga melalui E-Learning dan di luar 

jam perkuliahan. Kami juga aktif bertanya dan sharing serta silang pendapat bersama 

dosen baik di lingkungan maupun diluar kampus. 
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Intv/Mahasiswa KS/Universitas C/04/2019 

 

1. Budaya organisasi OK, menunjukkan budaya kerja lancer. Kepemimpiunan di 

UNIVERSITAS C sudah lebih mengedepankan wawawasan global. Hal ini diwujudkan 

dengan intensitas kursus-kursus bahasa. Begitu pula budaya pelayanan administati OK, 

lancar.  

2. Persepsi dari segi administrasi bahwa kekuatan politik itu ada, tetapi tidak terlalu kental, 

tidak terlalu tampak dalam pola kehidupan berorganisasi.  

3. Pelayanan administrasi sudah professional.  

4. Dalam hal bidang akademik, budaya belajar nampak kurang responsive, tidak gigih, 

kecuali adanya tagihan-tagihan seperti tugas-tugas dan ujian mata kuliah. Budaya belajar 

mahasiswa terkesan banyak santai memang menyukai literatur asing karena dapat 

menambah pemahaman dan membuka wawasan global. Meski diakui sebagian tidak suka 

literature asing digunakan dalam perkuliahan, dan tidak suka mendapatkan banyak tugas 

dari para dosen.  

 

Intv/Mahasiswa EL/Universitas D/08/2019 

 

1. Budaya organisasi tergolong birokratis, terutama ketika melayani mahasiswa misalnya 

dalam menangani urusan berkas atau administrasi mahasiswa. Dari segi proses dinilai 

masih berbelit-belit. Sistem pelayanan memang sudah ada, tetapi belum diterapkan 

dengan baik. Di samping itu mekanisme pelayanan belum jelas, dan informasi yang 

disampaikan kepada mahasiswa masih nbelum jelas. Hal ini disebabkan komunikasi 

dnegan mahasiswa yang kurang efektif. 

 

2. Perilaku karyawan dalam pelayanan kepada mahasiswa dinilai kurang ramah, kurang 

terbuka, dan dalam mendistribusikan informasi misal tentang beasiswa dan proses  

pengusulannya yang kurang jelas. Secara umum dinilai kurang memuaskan. 

 

3. Fasilitas pelayanan mahasiswa baik di ruang perkuliahan maupun di lingkungan kampus 

kurang memadai. Misalnya sebagian ruang perkuliahan belum ber-AC pada hal kampus 

ini berada di daerah yang suhu udaranya cukup panas. Pelayanan administrasi yang 

disediakan di tingkat fakultas kurang memadai dan relatif tidak lancer. Sehingga sebagian 

besar pelayanan administrasi terutama dalam hal akademik banyak diserahkan atau 
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ditangani oleh pihak jurusan. Rendahnya mutu layanan tersebut disebabkan oleh 

ketidakmampouan staf dalam penguasaan skill yang diperlukan. Ketentuan, prosedur, dan 

sistem layanan sudah ada, namun belum dipahami dan kuasai dengan baik oleh jajaran 

staf administrasi fakultas Selain itu sistem pelayanan yang telah dikembangkan oleh 

universitas belum banyak diterapkan  oleh tenaga administrasi ini . Faktor usia dan 

minimnya penguasaan skill teknis juga dinilai menjadi kendala tersendiri bagi staf dalam 

menigkatkan kemampuan pelayanan terhadap mahasiswa sebagai pelanggan. Di samping 

itu kesempatan pembinaan dalam rangka peningkatan ketrampilan pelayanan kurang 

banyak diberikan kepada para karyawan.  

 

4. Dari segi budaya akademik mahasiswa, lingkungan kampus secara umum sudah memadai 

mendukung proses pengembangan budaya akademik bagi para mahasiswa. Hanya 

sebagian besar mahasiswa kurang banyak melakukan tugas-tugas akademik yang 

challenging, misal dengan mempelajari referensi asing, dan membaca banyak literatur. 

Kebanyakan mereka menghindari atau kurang menyukai model kegiatan akademik 

demikian.  Harapan mahasiswa teradap para dosen ketika mengajar dengan berdisiplin 

tinggi dan jauh lebih bermutu yang dapat ditunjukkan dalam pengauasaan materi, proses 

pembelajaran, dan mendorong mahasiswa untuk belajar dengan baik dan memberikan 

tugas-tuas yang banyak memberikan kesempatan berinovasi kepada mahasiswa. 
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BAB 6. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN 

 

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab Pendahuluan, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran budaya organisasi dan orientasi 

kepemimpinan universitas. Instrumen ini selanjutnya divalidasi dan diterapkan dalam rangka 

mengetahui pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan, orientasi 

kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan, layanan administrasi, dan budaya akademik 

mahasiswa di lingkungan universitas sasaran. 

 

Hasil pertama yang telah tim peneliti capai adalah rumusan model pengukuran beserta 

item-item yang telah divalidasi sebagaimana terlampir dalam laporan pnelitian ini. Model 

pengukuran dan item-item ini telah dikembangkan sedemikian rupa mengikuti prinsip-prinsip 

pengembangan model pengukuran dan instrumen yang dapat menjamin tingkat reliabilitas dan 

validitas instrumen alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Model-model 

pengukuran telah didesain sesuai landasasan teoritik (theoretical model) yang kuat tentang 

budaya organisasi yang telah dibangun menjadi model-model pengukuran variabel-variabel 

yang diteliti (B. Burhanuddin, 2019; L. Cohen et al., 2018; Hair et al., 2010). Sedangkan item-

item telah teruji tingkat validitasnya berdasarkan pendekatan item response theory (Wu & 

Adams, 2007) guna menghasilkan item-item yang benar-benar dapat diandalkan sebagai 

pengukur gejala dan perilaku subyek yang diteliti (Creswell, 2014).   

 

Sesuai dengan data deskriptip yang telah berhasil dianalisis menunjukkan bahwa respon 

para responden terhadap segenap pertanyaan dapat dinyatakan berdistribusi normal. Capaian 

demikian menjadi dasar kuat untuk melaksanakan tahap-tahap analisis data lebih, terutama 

untuk memenuhi persyaratan analisis data berdsasarkan correlational design (Creswell, 2014). 

Demikian juga, sebaran varian antar kelompok sampel dan karakteristik group lainnya, 

membuktikan tidak ada perbedaan signifikan. Hal ini berarti terpenuhinya indicator homoginitas 

kelompok-kelompok variabel yang diteliti. Sehingga proses analisis lebih lanjut terutama 

dengan model analisis varian dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

statistik (Creswell, 2014; Levin & Rubin, 1988). 
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Hasil analysis jalur (path analysis) berhasil mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh 

yangb kuat dan signifikan komponen-komponen budaya organisasi universitas terhadap unsur-

unsur kinerja kepemimpinan universitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Besarnya 

nilai-nilai kofisien yang dihasilkan dalam proses pengujian hubungan dan pengaruh antar 

variabel menunjukkan kekuatan efek variabel prediktor terutama budaya organisasi universitas 

terhadap kinerja kepemimpinan rata-rata sangat kuat. Temuan ini membuktikan adanya 

pengaruh langsung maupun tak langsung budaya organisasi terhadap variabel-variabel orientasi 

kepemimpinan maupun unsur-unsur  kinerja kepemimpinan, yang meliputi vision, leading, 

managerial, resource management, professional development. Atas dasar temuan demikian 

telah maka penelitian berhasil menolak null hypothesis ( 𝐻𝑂1, tidak ada pengaruh signifikan 

budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan universitas). Budaya organisasi justru 

ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja kepemimpinan. Terdapat bebrapa 

argumen yang dapat dijadikan dasar mengapa faktor budaya organisasi memiliki kontribusi 

langsung terhadap keberhasilan kepemimpinan di lingkungan universitas. Hal ini sejalan dengan 

pendapat dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memandang variabel budaya ini sebagai 

bagian faktor-faktor situasional organisasi. Pemimpin yang berhasil mengembangkan dan dan 

mempertahankan budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kualitas pendekatann dan 

proses kepemimpinannya dalam memajukan universitas sebagai organisasi. Para bawahan 

khususnya para dosen dan karyawan yang berkerja di segenap unit sangat besar dipengaruhi 

oleh bagaimana pemimpin mempengaruhi iklim kerja dan mewarnai lingkugnan tempat para 

anggota bekerja. Secara spesifik efek prediktor terhadap unsur-unsur kepemimpinan (leadership 

indicators) dapat diperiksa pada bagian presentasi data hasil analisis dalam laporan penelitian 

ini. 

Pengaruh tersebut juga berhasil dideteksi secara tidak langsung variabel budaya 

organisasi terhadap tingkat efektivitas kepoemimpinan. Jika diperhatikan garis 

pengaruh/hubungan tidak langsung variabel-variabel prediktor budaya organisasi terhadap 

unsur-unsur kepemeimpinan universitas (vision, leading, managerial, resource management, 

professional development, organizational climate) mendemonstrasikan adanya pengaruh tak 

langsung (indirect effects) budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan universitas. 

Dengan demikian  𝐻𝑂2 (tidak ada pengaruh secara tidak langsung variabel budaya organisasi 

terhadap unsur-unsur kepemimpinan) dapat tertolak. Kofisien yang dihasilkan dari analisis jalur 
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penelitian ini memperlihatkan adanya penmgaruh tidak langsung. Tipe budaya “Adhocracy” 

sebagai bagian unsur model budaya organisasi misalnya terbukti telah menyumpang pengaruh 

secara tak langsung yang cukup terhadap kinerja kepemimpinan dalam hal pengembangan 

professional staff development dan terhadap pelaksanaan fungsi manajerial oleh pimpinan. Hasil 

demikian bisa ditafsirkan sebagai salah satu indikator yang kuat dan meyakinkan pengaruh 

budaya organisasiterhadap tingkat efektivitas kepemimpinan universitas.   

Efek budaya juga dapat dilihat berdasarkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kegiatan koordinasi, dan pengawasan 

kelembagaan yang dilakukan pimpinan baik sebaga manajer maupun leader. Semakin kuat 

kondisi budaya yang dikembangkan oleh pimpinan, maka semakin besar pula kemampuan 

dalam mendorong para anggotanya untuk mensukseskan program-program kerja melalui proses 

manajemen yang sistematis dan efektif. Sejalan dengan pendapat Sashkin (1984; Sashkin & 

Sashkin, 2003; Schein, 2010; G. A. Yukl, 2010) bahwa alasan mendasar perlunya 

pengembangan budaya organisasi bahwa konsentrasi tim dalam bekerja untuk mencapai tujuan 

atau target organisasi sangat kiuat ditentukan oleh iklim organisasi dan budaya kerja yang dapat 

dibangun oleh pimpinan.  

Tipe kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kemanusiaan ditemukan berpengaruh 

secara signifikan  terhadap variabel-variabel kriteria kinerja kepemimpinan leadrtrship 

(performance as the criterion variable). Sehingga  𝐻𝑂3, yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

berorientasi pada hubungan kemanusiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan 

dapat ditolak (null hypothesis is rejected). Keputusan ini relevan dengan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang berhasil mengungkapkan bahwa model hubungan kemanusiaan efektif 

dalam mengembangkan organisasi dan meningkatkan kinerja para anggota organisasi. 

Alasannya adalah bahwa model ini mampu membangun tim kerja yang kompak, yang didukung 

oleh semangat semangat atau morak kerja yang tinggi. Mendorong para anggota dalam bekerja 

secara antusias sangat diperlukan tertuama ketika para pemimpin itu bekerja dengan para 

bawahan yang memiliki dedikasi dan kaya bakat maupun pengalaman untuk melaksanakan 

tugas tugas kerjasama. Sehingga organisasi atau unit-unit kerja yang dipimpin itu diprediksi 

dapat mencapai hasil-hasil kerja maksimal (Schein, 2010).  
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Analsis jalur terhadap variabel budaya organisasi juga membuktikan terdapatnya 

pengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan administrasi yang dilaksanakan  oleh staf 

administrasi. Temuan ini dengan demikian memperkuat keputusan tim peneliti untuk menolak 

 𝐻𝑂4  (tidak ada pengaruh kuat dan signifikan budaya organisasi terhadap perilaku layanan 

administrasi oleh kelompok karyawan). Bisa diatafsirkan bahwa kondisi budaya organisasi 

yanhg ada, atau yang telah dibangun oleh pimpinan akan menentukan bagaimana para karyawan 

berperilaku dalam bekerja sehar-hari.  Oleh sebab itu, pemimpin sangat berkepentingan dalam 

mengembangkanbudaya organisasi tertentu. Kuat tidaknya budaya organisasi terutama iklim 

organisasi yang diadopsi dan dipertahanakan oleh pimpinan berpengaruh kuat terhadap kualitas 

layanan administeasi yang dilakukan oleh staf administrasi. Semakin kuat budaya organisasai 

itu dipersepsi oleh para anggota khsusnya karyawan, maka semakin kuat pula kontribusinya 

terhadap level kinerja bawahan dalam mendukung misi universitas.  

Terhadap budaya akademik mahasiswa, juga ditemukan nilai-nilai kofisien regresi  yang  

cukup kuat. Pengaruh budaya terhadap faktor budaya akademik ini dapat dibuktikan oleh 

adanya kontribusi positif dan signifikan variabel budaya orgnanisasi yang dibangun pimpinan 

terhadap pertumbuhan budaya akademik khusunya suasana dan perilaku mahasiswa dalam 

kehidupan kampus. Hipotesis nihil,  𝐻𝑂5  (tidak ada pengaruh signifikan budaya organisasi 

terhadap budaya akademik mahasiswa) dengan demikian dapat ditolak. Efek yang dihasilkan 

justru menghasilkan keputusan dalam peneltian ini bahwa budaya organisasi yang dibangun 

pimpinan berkontribusio positif terhadap petumbuhan budaya akademik mahasiswa. Bisa 

ditafsirkan, semakin kuat budaya organisasi yang dipersepsi oleh individu di lingkungan 

kampus, maka semakin kuat pula kecederungan tumbuhnya budaya akademik yang ditunjukkan 

mahasiswa di kampus. Hasil-hasil penelitian terdahuku maupun di beberapa ;literature 

ditegaskan bahwa kehidupan akademik kampus sangat ditentukan pula oleh budaya yang 

dibangun oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Artinya, budaya riil yang berkembang dapat 

secara langsung mempengaruhi ke arah mana perilaku mahasiswa sebagai subyek di lingkungan 

kampus untuk bertumbuh. 

Efek budaya organisasi terhadap budaya akademik mahasiswa tersebut bisa diukur 

berdasarkan perilaku dan kebiasaan mahasiswa dalam penggunaan watu belajar selama di 

kampus, dan penyikapan mereka terhadap perkembangan kehidupan akademik di kampus.  
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Kualitas layanan administrasi oleh para karyawan terbukti signifikan berpengaruh terhadap 

kondisi budaya akademik mahasiswa, meskipun pengaruhnya aga kecil dibandingkan variabel 

kinerja kepemimpinan terhadap budaya akademik mahasiswa. Tetapi temuan cukup kuat untuk 

menolak hipotesi nihil ( 𝐻𝑂6), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh sgnifikan tingkat 

kualitas layanan administrasi oleh para karyawan terhadap pertumbuhan budaya akademik 

mahasiswa). Keputusan ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa perilaku 

mahasiswa pada umumnya antara lain ditentukan oleh kualitas layanan yang diterima oleh 

mahasiswa sebagai pelanggan di kampus. Hasil-hasil penelitian lain juga memperkuat 

kesimpulan bahwa maju tidaknya suasana akademik di kampus sangat ditentukan oleh kinerja 

manajemen dan kepemimpinan universitas. Terutama kemampuan universitas sebagai 

organisasi dalam memberikan berbagai layanan berkualitas terhadap mahasiswa sangat besar 

pengaruhnya terhadap gairah belajar mahasiswa dan mendukung keberhasilan universitas dalam 

memenangkan persaingan baik lokal maupun global (B. Burhanuddin, 2016; Duderstadt, 2000; 

S. Jahan & E.  Jespersen, 2015; Louis, Leithwood, Wahlstrom, & Anderson, 2010; Marginson 

& Sawir, 2006; Welch, 2007). 

Hasil uji perbedaan kelompok responden baik berdasarkan karakteristik individu 

maupun organisasi, penelitian ini menemukan bahwa faktor gender tidak memberikan efek 

perbedaan dalam memberikan tanggapan attau penulaian terhadap unsur budaya organisasi dan 

kinerja kepemimpinan. Terbukti para karyawan dan dosen baik dari kelompok pria maupun  

wanita memberikan persepsi yang seimbang atau sama terhadap kondisi budaya dan 

kepemimpinan yang mereka alami di lingkungan kampus. Dengan demikian  𝐻𝑂7  (yang 

menyatakan terdapat perbedaan mean values kelompok responden tentang pengaruh budaya 

organisasi terhadap kepemimpinan dan budaya akademik mahasiswa) dapat ditolak. Pengaruh 

variabel-variabel prediktor budaya, orientasi kepemimpinan, dan tingkat kinerja organisasi 

universitas memperoleh respon sama semua kelompok sampel yang berbeda. Keputusan 

tersebut dengan  demikian dapat dimaknai relevan dengan temuan-temuan sebelumnya, maupun 

dari hasil kajian teori sebagaimana diungkapkan oleh (B. Burhanuddin, 2016; Duderstadt, 2000; 

Louis et al., 2010; Marginson & Sawir, 2006; Welch, 2007), yang pada dasarnya memperkuat 

temuan ini. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan signifikan persepsi kedua kelompok 

responden wanita dan pria tentang budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan. 
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Faktor perbedaan perbedaan lokasi atau daerah di mana universitas berada juga 

ditemukan tidak mempengaruhi perbedaan persepsi kelompok responden. Analsis anova 

terhadap perbedaan lokasi univetsitas tidak menghasilkan perbedaan mean yang berarti di antara 

kelompok universitas. Dengan demikian  𝐻𝑂8 (tidak ada kesamaan persepsi kelompok 

responden tentang budaya orgabnisasi dan kinerja kepemimpinan di masing-masing universitas 

yang tersebar di lima kota berbeda) dapat ditolak. Terutama terhadap variabel budaya organiasi 

dan kinerja kepemimpinan ditemukan tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antar kota di 

mana unversitas itu didirikan.  Atau dapat dimaknai bahwa universitas-universitas di Indonesia 

cenderung memiliki karakteristik budaya organisasi dan pola serta kinerja kempimpinan yang 

sama. Hal demikian dapat dipahami sebagaimana argumen-argumen yang berhasil peneliti 

angkat dari beberapa literatur dan hasil-hasil penelitian terdahulu (Bolden et al., 2009; Sashkin, 

1984; Schwartzman, 2001; Soejatminah, 2009; Spendlove, 2007). 

Agak berbeda dengan variabel lainnya, faktor perbedaan gender kelompok responden 

mahasiswa juga ditemukan terbukti mempengaruhi perbedaan persepsi kelompok sampel ini 

tentang perilaku layanan administrasi yang diberikan karyawan maupun persepsi mereka 

tentang budaya akademik yang  dialami di lingkungan kampus. Dengan demikian   𝐻𝑂9 yang 

menyatakan tidak terdapat kesamaan persepsi di antara kelompok mahasiswa pria dan wanita 

tentang layanan administrasi  yang diterima mahasiswa di lingkungan unit-unit kerja universitas 

tidak dapat ditolak. Selanjutnya,   𝐻10  yang menyebutkan tidak terdapat kesamaan persepsi 

mahasiswa pria dan wanita tentang budaya akademik juga dapat ditolak. Keputusan ini bisa 

dimaknai bahwa kinerja pelayanan administrasi dan budaya akademik yang mereka alami di 

kampus mendapatkan persepsi atau penilaian yang berbeda antara mahasiswa pria dan wanita. 

temuan ini relevan dengan pendapat yag menyatakan gender sebagai bagian bagian dari faktor 

individual dapat mewarnai variasi persepsi individu terhadap perilaku kepemimpinan dan 

manajemen di tempat kerja (McKee et al., 2013). 

Dikonfirmasi dengan hasil interview, para partisipan umumnya menilai budaya clan 

yang lebih bayak diterapkan di lingkungan organisasi universitas. Para pemimpin berusaha 

mengembangkan budaya kerja yang kondusif dengan mengadopsi budaya organisasi yang lebih 

menghargai nilai-nilai kekeluargaan. Budaya demikian ditandai dengan adanya semangat  

kebersamaan yang didorong dan dupertahankan oleh pimpinan. Stratagei demikian diprediksi 



116 
 

mampu meningkatkan keberhasilan usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi, khsusnya 

melalui kerjasama dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

di universitas, sekaligus dalam rangka memenuhi permintaan publik, warga kampus khususnya 

mahasiswa.  

Pimpinan dinilai berusaha meningkatkan pendekatan kerja yang lebih berorientasi 

kepada aspek manusia atau SDM. Secara umum pendekatan tersebut dinilai berhasil mendorong 

para anggota bekerja secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan atau target-target organisasi. Meskipun demikian, sebagian anggota menilai 

bahwa komitmen pimpinan dan perubahan strategi kepemimpinan sebagian besar tidak diikuti 

dengan langkah-langkah operasional yang jelas, dan belum di follow-up dengan system yang 

jelas missal pedoman-pedoman teknis bagaimana pekerjaan-pekerjaan serta perubahan-

perubahan itu dilaksanakan. Sehingga keinginan-keinginan positif pimpinan itu kadang-kadang 

tidak bisa dilaksanakan secara operasional, dan kalaupun diterapkan kurang mampu 

menghasilkan produk pekerjaan yang sesuai dengan harapan bersama. Kondisi seperti ini 

dikahawatirkan dapat mengakibatkan kegagalan pimpinan organisasi khususnya unit-unit terkait 

dalam merealisasikan target-target pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan oleh organisasi 

universitas. 

Secara objektif para mahasiswa mengakui bahwa budaya akademik yang berkembang di 

universitas cukup positip. Hanya dalam pelayanan administrasi yang dinilai rata-rata terlalu 

birokratik sehingga mengurangi kepuasan mahasiswa dalam menerima berbagai layanan. 

Sebagian besar karyawan kurang menguasai ketrampilan-ketrampilan tertentu yang diperlukan 

dalam penyelsaian persoalan-persoalan secara cepat dan akurat. Semua ini membutuhkan para 

karyawan yang memiliki dedikasi tinggi dan skill yang memadai dalam bidang – bidang 

pelayanan administrasi dan manajemen yang diperlukan para pengguna jasa. Bentuk-bentuk 

pelayanan yang dibutuhkan publik khsusnya para mahsiswa di kampus dewasa ini 

membutuhkan pelayanan cepat dan prima. Tuntutan demikian tentu saja memerlukan dukungan 

ketrampilan yang tinggi dari para pelaksana, dan kelengkapan peralatan teknologi yang 

memadai. Persoalannya adalah bahwa para karyawan senior sebagian besar dinilai kurang 

menguasai penggunakaan media teknologi terkini. Akibatnya mereka hanya menggunakan 

pendekatan dan teknik-teknik secara manual dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. 
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Universitas dengan demikian tidak akan mampu merespon tuntutan-tuntutan baru tersebut, dan 

kesulitan dalam usaha-usaha untuk mengikuti kemajuan dan tantangan lokal maupun global. 

Kinerja para karyawan rata-rata dinilai oleh para mahasiswa kurang memuaskan. 

Kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang diharapkan mahasiswa sebagai pelanggan kurang 

mendapatkan respon yang baik dan cepat, tetrutama dalam hal pelayanan teknis administrasi. 

Hal ini disebabkan selain minimnya kemampuan staf dalam memanfaatkan kemajuan teknologi 

khsusnya teknologi informatika dan mesin-mesin pendukung bidang pekerjaan administratif, 

sebagian besar juga dipengaruhi oleh faktor senioritas dan usia para karyawan. Kedua faktor ini 

dinilai menyebabkan keterbatasan kemampuan konseptual dan skill yang memadai dalam 

menyikapi persoalan yang muncul maupun dalam memberikan layanan-layanan teknis secara 

prima. Semangat kerja dalam memberikan layanan juga dinilai tidak memadai. Mereka kurang 

mampu memberikan pelayanan yang bersifat menyenangkan missal yang didukung oleh sikap 

pelayanan yang penuh antusias, humoris dan bersahabat. Akibatnya kondisi demikian dapat 

menurunkan semangat kerja dan belajar mahasiswa di lingkungan kampus. Faktor keterbatasan 

sarana di lingkungan universityas dipandang kurang memadai dalam memenuhi tuntutan 

layanan mahasiswa sebagai pelanggan. Untuk dapat memberikan layanan prima kepada 

kelompok sasaran layanan ini, universitas disarankan memerlukan kelengkapan media dan 

teknolgi yang cukup agar dapat mengatasi berbagai persoalan teknis yang dialami baik oleh  

para staf administrasi ketika melaksanakan tugas-tugas rutin di setiap unit kerja., maupun 

mahasiswa yang setiap saat membutuhkan pelayanan yang lebih baik. 

Kesimpulannya adalah bahwa penelitian ini telah berhasil mengembangkan seperangkat 

model pengukuran variabel budaya organisasi, orientasi kepemimpinan, kinerja kepemimpinan, 

kinerja staf administrasi, dan perkembangan budaya akademik mahasiswa. Sesuai dengan hasil 

validasi, khsusnya nilai-nilai statistik pengujian item dan model pengukuran membuktikan 

bahwa tem-item dan model instrument yang dibangun terbukti valid dan relaiabel.  

Penelitian ini diprediksi berkontribusi secara memadai terhadap keilmuan dalam bidang 

manajemen dan kepemimpinan pendidikan, yang memfokuskan kajian dan investigasi tentang 

tipe-tipe budaya organisasi, model orientasin kepemimpinan, kinerja kepemimpiann staf, dan 

budaya akad,mik mahasiswa di lingkungan organisasi-organisasi atau unit-unit kerja 

universitas. Hasil pengukuran yang telah diterapkan terhadap variabael-variabel yang diteliti 
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secara umum menunjukkan bahwa kesemua variabel perediktor ditemukan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja kepemimpinan universitas, kualitas layanan administrasi yang 

diterima mahasiswa, maupun budaya akadmik yang berkembang di kampus. Respon kelompok 

sampel menghasilkan mean values yang cenderung sama terntang baik tentang hubungan atau 

pengaruh variabel prediktor terhadap variabel-variabel dependent yang diteliti. Sehingga 

keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam penelitian ini bisa dikategorikan sebagai 

keputusan-keputusan tepat dan akurat, dan bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu 

manajemen pendidikan maupun praktisi pendidikan yang bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. 
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Lampiran 1. Descriptive Statistics 

 

Variabel Model Birokratik 

Item N Min. Max. Mean Std. 

Deviation 

Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic Std. Error Stat. Std. 

Error 

Bur1 332 1 5 3.60 .051 .929 -.791 .134 .657 .267 

Bur2 332 1 5 3.86 .045 .823 -.745 .134 .793 .267 

Bur3 332 2 5 3.75 .043 .792 -.190 .134 -.403 .267 

Bur4 332 2 5 3.71 .041 .739 -.244 .134 -.134 .267 

Bur5 332 1 5 3.93 .040 .734 -.532 .134 .647 .267 

Bur6 332 1 5 3.89 .042 .769 -.604 .134 .770 .267 

Bur7 332 2 5 3.68 .040 .734 -.240 .134 -.131 .267 

Bur8 332 1 5 3.79 .041 .753 -.820 .134 1.370 .267 

Bur9 332 1 5 3.63 .046 .839 -.301 .134 .005 .267 

Valid N  

(listwise) 

332          

 

Variabel Model Suportif 

 N Min. Max. Mean Std. 

Deviation 

Skewness Kurtosis 

Stat. Stat. Stat. Stat. Std. 

Error 

Stat. Stat. Std. Error Stat. Std. 

Error 

Sup10 332 1 5 3.78 .044 .799 -.577 .134 .632 .267 

Sup11 332 1 5 3.50 .046 .839 .015 .134 -.421 .267 

Sup12 332 1 5 3.72 .047 .859 -.697 .134 .592 .267 

Sup13 332 1 5 3.88 .042 .761 -.573 .134 .762 .267 

Sup14 332 1 5 3.71 .046 .835 -.504 .134 .404 .267 

Sup15 332 1 5 3.68 .046 .835 -.434 .134 .162 .267 

Sup16 332 1 5 3.48 .049 .895 -.502 .134 .028 .267 

Valid N 

(listwise) 

332          
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Variabel model market 

 

 
Variabel model klan 

  

 N Min. Max. Mean Std. 

Deviation 

Skewness Kurtosis 

Stat. Stat. Stat. Stat. Std. 

Error 

Stat. Stat. Std. Error Stat. Std. 

Error 

Market17 332 0 5 3.69 .045 .820 -.767 .134 1.881 .267 

Market18 332 1 5 3.67 .047 .858 -.452 .134 -.106 .267 

Market19 332 1 5 3.65 .048 .871 -.562 .134 .542 .267 

Market20 332 1 5 3.61 .047 .853 -.532 .134 .312 .267 

Market21 332 1 5 3.73 .050 .908 -.695 .134 .500 .267 

Valid N 

(listwise) 

332          

 N Min. Max. Mean Std. 

Deviation 

Skewness Kurtosis 

Statistic Stat. Stat. Stat. Std. 

Error 

Statistic Std. Error Stat. Stat. Std. 

Error 

Clan22 332 1 5 3.63 .044 .795 -.514 .134 .591 .267 

Clan23 332 1 5 3.51 .045 .821 -.448 .134 -.013 .267 

Clan24 332 2 5 3.60 .044 .808 -.212 .134 -.404 .267 

Clan25 332 1 5 3.65 .044 .803 -.517 .134 .209 .267 

Clan26 332 1 5 3.80 .043 .780 -.552 .134 .556 .267 

Clan27 332 2 5 3.85 .043 .790 -.577 .134 .178 .267 

Clan28 332 0 5 3.79 .047 .851 -.699 .134 1.023 .267 

Clan29 332 0 5 3.72 .046 .845 -.676 .134 1.107 .267 

Valid N 

(listwise) 

332          
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Model Variabel model inovatif 

 
N Min. Max. Mean Std. 

Deviation 

Skewness Kurtosis 

Statistic Stat. Stat. Stat. Std. 

Error 

Statistic Stat Std. Error Stat. Std. Error 

Innov35 332 1 5 3.59 .047 .852 -.452 .134 -.032 .267 

Innov36 332 1 5 3.44 .049 .886 -.476 .134 .212 .267 

Innov37 332 1 5 3.66 .043 .778 -.794 .134 .991 .267 

Innov38 332 1 5 3.61 .044 .809 -.520 .134 .455 .267 

Innov39 332 1 5 3.57 .050 .916 -.601 .134 .192 .267 

Innov40 332 0 5 3.61 .050 .918 -.817 .134 .881 .267 

Valid N 

(listwise) 

332       
   

 

 

 

 

 

 

 

Variabel model adhokrasi 
 

N Min. Max. Mean Std. 

Deviation 

Skewness Kurtosis 

Stat. Stat. Stat. Stat. Std. 

Error 

Stat. Stat. Std. 

Error 

Stat. Std. Error 

Adhoc30 332 1 5 3.58 .050 .908 -.634 .134 .291 .267 

Adhoc31 332 1 5 3.48 .054 .975 -.665 .134 .276 .267 

Adhoc32 332 1 5 3.65 .043 .785 -.460 .134 .261 .267 

Adhoc33 332 1 5 3.67 .046 .842 -.790 .134 .706 .267 

Adhoc34 332 1 5 3.52 .046 .839 -.505 .134 .666 .267 

Valid N (listwise) 332 
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Lampiran 2 Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen untuk responden dosen dan karyawan 

 

Kepada Yth. Bpk/Ibu/Sdr…………………………………… 

 

Assalamualaikum wwb.,  

Dengan hormat, pertama-tama kami memperkenalkan diri sebagai tim peneliti 

Universitas Negeri Malang yang bermaksud menyampaikan kuesioner untuk menggali 

informasi mengenai pengalaman Bapak/Ibu/Sdr(i) selama bertugas di universitas/unit. 

Informasi ini sangat diperlukan sebagai bahan referensi pengembangan teori manajemen 

dan kepemimpinan yang peneliti tekuni. Segenap data yang diberikan tidak ada 

hubungannya dengan penilaian terhadap yang bersangkutan. Di samping itu, hasil survey 

tidak akan mempublikasikan nama responden maupun universitas/lembaga. Terima kasih 

banyak atas perhatian dan kesediaan meluang waktunya untuk mengisi angket ini. 

 

Wassalamualaikum wwb. 

 

Hormat kami tim peneliti, 

 

Burhanuddin 
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Bagian Pertama: Informasi Umum  

(Silahkan lengkapi/beri tanda silang [ X ] kolom yang sesuai) 

 

 

Nama (boleh tidak diisi): ................................ Universitas/Unit:  ………………………… 

Jenis kelamin:   L    P; Usia:    20 – 29     30 – 39     40 – 49   50 – 59    > 60 th.  

 Menikah        Belum menikah;   Golongan kepangkatan:  II     III   IV   Non-Gol.  

Pendidikan tertinggi:  SLTA   S. Muda/Dip.  Sarjana/S1   Magister/S2   Doktor/S3 

Pekerjaan:          Dosen    Karyawan;   Status:   PNS    Tenaga Tidak Tetap/Kontrak  

Masa kerja:        6 bln - 1 th     1-2 th      2-3 th      3-5 th      5-10 th      > 10 th. 

 

 

Bagian Kedua: Mohon memberi tanda silang [X] salah satu pilihan sesuai perilaku organisasi 

yang dialami. 

|          1                           2               3                        4                             5          

|                      

     Tidak Pernah [TP]   Jarang Sekali [JS]    Kadang-Kadang [KK]   Sering [S] Sangat Sering [SS] 

No. Daftar pertanyaan/pernyataan TP     JS    KK     S     SS                          

1.  Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan   1       2       3        4       5 

2.  Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku   1       2       3        4       5 

3.  Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur   1       2       3        4       5 

4.  Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur   1       2       3        4       5 

5.  Manajemen lembaga/universitas berorientasi pada kewenangan   1       2       3        4       5 

6.  Segenap pekerjaan selalu sesuai peraturan yang berlaku   1       2       3        4       5 

7.  Segenap urusan ditangani selalu sistematis   1       2       3        4       5 

8.  Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah digariskan   1       2       3        4       5 

9.  Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara ketat    1       2       3        4       5 

10.  Orientasi pada hubungan kemanusiaan   1       2       3        4       5 

11.  Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal    1       2       3        4       5 

12.  Memperhatikan keamanan kerja anggota   1       2       3        4       5 

13.  Adanya kepercayaan antar para anggota/pimpinan satu sama lain   1       2       3        4       5 

14.  Organisasi universitas/unit menyediakan iklim kerja menyenangkan   1       2       3        4       5 

15.  Membangkitkan semangat kerja anggota   1       2       3        4       5 

16.  Penghargaan lembaga secara ekonomik terhadap prestasi kerja   1       2       3        4       5 

17.  Institusi ini berusaha menjaga standard biaya kegiatan    1       2       3        4       5 

18.  Institusi selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak luar   1       2       3        4       5 

19.  Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga    1       2       3        4       5 

20.  Memperhatikan perkembangan pasar   1       2       3        4       5 

21.  Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain   1       2       3       4        5 
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22. Tim organidsasi universitas lebih kompak dan kohesif   1       2       3       4        5 

23. Segenap anggota dilibatkan dengan memadai    1       2       3        4       5 

24. Partisipasi anggota tinggi   1       2       3        4       5 

25. Peberdayaan semua anggota dengan baik   1       2       3        4       5 

26. Mengutakan komitmen bersama   1       2       3        4       5 

27. Mengutamakan kerja tim   1       2       3        4       5 

28. Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan   1       2       3        4       5 

29. Institusi ini mementingkan kerjasama dalam kebanyakan pekerjaan    1       2       3        4       5 

30. Suasana kantor/universitas mendorong kreativitas anggota   1       2       3        4       5 

      31. Suasana organisasi universitas menantang anggota berprestasi   1       2       3        4       5 

32. Organisasi lembaga/universitas nampak dinamis   1       2       3        4       5 

33. Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi yang sehat   1       2       3        4       5 

34. Ada kelonggaran anggota (dosen/karyawan) melakukan perubahan   1       2       3        4       5 

35. Mendorong ketrampilan-ketrampilan mandiri/entrepreneurship   1       2       3        4       5 

36. Mempertimbangkan kebebasan pribadi   1       2       3        4       5 

37. Mengutamakan tindakan inovatisi dalam bekerja   1       2       3        4       5 

38. Anggota bersemangat memperbahrui  metode kerja   1       2       3        4       5 

39. Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru   1       2       3        4       5 

40. Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif baru   1       2       3        4       5 
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Bagian Ketiga: Mohon memberi tanda silang [X] salah satu pilihan sesuai yang dialami di 

institusi Anda 

1. Sangat Tidak Setuju [STS]; 2. Tidak Setuju [TS]; 3. Agak Setuju [AS]; 4 Setuju [S];  5 

Sangat Setuju [SS] 

No.  Pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan institusi STS  TS  AS   S     SS     

1.  Anggota didorong memahami filosofi, nilai, dan tujuan organisasi/lembaga 1      2      3      4      5 

2.  Institusi/universitas mengkoordinir anggota merumuskan visi, misi, dan  tuj. 1      2      3      4      5 

3.  Institusi meminta pertimbangan masyarakat merumuskan visi, misi, dan tuj. 1      2      3      4      5 

4.  Pimpinan mengkomunikasikan hasil rumusan ke semua pihak terkait 1      2      3      4      5 

5.  Memberikan bimbingan para anggota tentang cara pencapaian tujuan 1      2      3      4      5 

6.  Fungsi sebagai pemimpin tim terlaksana dengan efektif  1      2      3      4      5 

7.  Pimpinan institusi memimpin  pencapaian tujuan organisasi dengan baik  1      2      3      4      5 

8.  Kepemimpinan organisasi rata-rata efektif 1      2      3      4      5 

9.  Kepemimpinan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor situasional   1      2      3      4      5 

10.  Gaya kepemimpinan yang diterapkan menyesuaikan kemampuan anggota 1      2      3      4      5 

11.  Proses delegasi kekuasaan terhadap anggota berjalan dengan baik 1      2      3      4      5 

12.  Institusi efektif dalam memimpin pelaksanaan supervisi/pengawasan 1      2      3      4      5 

13.  Kepemimpinan secara proporsional didelegasikan ke para anggota 1      2      3      4      5 

14.  Menyediakan kesempatan semua anggota memimpin pelaksanaan kegiatan 1      2      3      4      5 

15.  Pimpinan lembaga/universitas memiliki kemampuan merencanakan program  1      2      3      4      5 

16.  Mengkoordinir  tim menyusun, melaksanakan, dan menilai  program 1      2      3      4      5 

17.  Pimpinan bersama tim melaksanakan penilaian dan pengembangan pend.   1      2      3      4      5 

18.  Pengawasan organisasi berlangsung secara kolegial  1      2      3      4      5 

19.  Segenap kendala pelaksanaan program kerja didiskusikan dengan tim 1      2      3      4      5 

20.  Teknik komunikasi yang diterapkan diterima oleh semua anggota 1      2      3      4      5 

21.  Informasi mengalir dari multi arah atara institusi dan tim anggota 1      2      3      4      5 

22.  Lembaga mengelola sumber daya organisasi dengan baik 1      2      3      4      5 

23.  Lembaga mendayagunakan segenap sumber daya secara efektif dan efisien  1      2      3      4      5 

24.  Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung pencapaian tujuan pend. 1      2      3      4      5 

25.  Institusi berhasil mengembangkan organisasi demi mutu pendidikan  1      2      3      4      5 

26.  Para anggota dilibatkan dalam merumuskan solusi permasalahan institusi 1      2      3      4      5 

27.  Partisipasi tinggi  segenap anggota dalam pengembangan progam institusi 1      2      3      4      5 

28.  Lembaga berhasil membimbing/meningkatkan kemampuan bekerja  anggota 1      2      3      4      5 

29.  Lembaga berhasil mempromosikan pertumbuhan jabatan para anggota 1      2      3      4      5 

30.  Menumbuhkan profesi anggota dengan efektif 1      2      3      4      5 

31.  Program pengembangan kemampuan anggota berjalan sukses 1      2      3      4      5 
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32.  Institusi ini melibatkan anggota dalam program peningkatan mutu organisasi 1      2      3      4      5 

33.  Indikator-indikator program mutu institusi berhasil dirumuskan oleh tim 1      2      3      4      5 

34.  Institusi ini dapat menyediakan lingkungan institusi yang kondusif 1      2      3      4      5 

35.  Iklim organisasi telah menjamin kebebasan berkarya anggota dan tim  1      2      3      4      5 

36.  Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik 1      2      3      4      5 

37.  Suasana organisasi lembaga mendorong munculnya prakarsa anggota 1      2      3      4      5 

38.  Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat 1      2      3      4      5 

39.  Institusi ini berhasil mempengaruhi  semangat anggota bekerja dengan baik 1      2      3      4      5 

40.  Institusi ini berhasil memimpin pengembangan kerjasama antar anggota 1      2      3      4      5 
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No. Situasi organisasi Tidak jelas ----- Sangat jelas                           

41 Tujuan dan target pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota 1         2          3          4          5 

42 Prosedur pengelolaan pekerjaan 1         2          3          4          5 

43 Deskripsi metode pelaksanaan tugas 1         2          3          4          5 

44 Pembagian tugas kepada tim anggota 1         2          3          4          5 

45 Ketentuan waktu penyelesaian tugas  1         2          3          4          5 

  

Kondisi atau fasilitas yang mendukung pimpinan 

Tidak         ----------- Sangat  

 memadai                  memadai                          

46 Keahlian sebagai pemimpin organisasi/institusi 1         2          3          4          5 

47 Pendidikan yang telah diraih oleh kepala/pimpinan institusi 1         2          3          4          5 

48 Status formal sebagai pimpinan institusi/universitas 1         2          3          4          5 

49 Kemampuan dalam  memimpin universitas/lembaga 1         2          3          4          5 

50 Kewibawaan pimpinan lembaga di hadapan para anggota 1         2          3          4          5 

  

Kondisi hubungan kemanusaiaan 

 

Tidak baik ------- Sangat baik 

51 Hubungan informal pimpinan dengan para anggota dan staf 1         2          3          4          5 

52 Komunikasi pimpinan institusi dengan anggota 1         2          3          4          5 

53 Kepercayaan pimpinan institusi terhadap para anggota  1         2          3          4          5 

54 Kedekatan pimpinan institusi dengan tim anggota 1         2          3          4          5 

55 Keharmonisan pimpinan dengan anggota dan hub. antar anggota 1         2          3          4          5 

 Orientasi kepemimpinan institusi Sangat    ----------        Sangat    

tidak setuju                 setuju 

56 Tujuan-tujuan organisasi institusi dirumuskan dengan jelas 1         2          3          4          5 

57 Tujuan-tujuan yang akan dicapai bersifat menantang 1         2          3          4          5 

58 Pimpinan institusi lebih menekankan kinerja tinggi 1         2          3          4          5 

59 Percaya kepada kemampuan bawahan mencapai tujuan-tujuan 1         2          3          4          5 

60 Lebih mementingkan target pencapaian sasaran 1         2          3          4          5 

61 Fokus pada pemenuhan batas waktu penyelesaian 1         2          3          4          5 

62 Mendorong anggota menyelesaikan tugas sesuai target mutu 1         2          3          4          5 

63 Memastikan anggota untuk bekerja fokus pada tujuan  1         2          3          4          5 

64 Memonitor pekerjaan berdasarkan target yang ditetapkan 1         2          3          4          5 

65 Memastikan anggota menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal  1         2          3          4          5 

66 Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan anggota  1         2          3          4          5 

67 Menjaga hubungan baik dengan para anggota  1         2          3          4          5 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Memperhatikan kebutuhan individual dalam pelaksanaan tugas 1         2          3          4          5 

69 Memotivasi dengan pemberian insentif terhadap hasil pekerjaan 1         2          3          4          5 

70 Fokus perhatian pada kecukupan upah atau gajih para anggota 1         2          3          4          5 

71 Secepat mungkin memberikan upah setelah pekerjaan selesai 1         2          3          4          5 

72 Lebih mementingkan kepuasan individual anggota dalam bekerja 1         2          3          4          5 

73 Memenuhi permintaan anggota merubah jadwal penyelesaian kerja  1         2          3          4          5 

74 Memenuhi permintaan anggota untuk melengkapi peralatan kerja 1         2          3          4          5 

75 Mempertimbangkan masukan perbaikan sistem kerja organisasi 1         2          3          4          5 
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Instrumen untuk responden mahasiswa 

 

 

BAGAIMANA ANDA MEMANDANG BUDAYA ADMINISTRASI DAN AKADEMIK 

SELAMA MENJADI MAHASISWA? 

 

Lengkapilah segenap pertanyaan/pernyataan berikut dengan memberi tanda cek (V) salah satu 

alternatif pilihan yang dianggap paling sesuai dengan pengalaman menempuh pendidikan di 

Universitas ini. Tidak ada jawaban yang salah!  Jawaban spontan Anda sangat diperlukan sebagai 

data untuk mengembangkan teori manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Terima kasih banyak 

atas partisipasinya.   

 

Bagian kesatu (Identitas diri).         Nama: ……………………………(boleh dikosongi).  

(1) Jenis kelamin:   P   W; (2) Usia:   18–23;    24–29;    30-35.     

(3) Pekerjaan  orang tua:   Guru;  Karyawan;  TNI/POLRI;  Lainnya (sebutkan)  ………...  

(4) Pendidikan tertinggi orang tua:   SD;         SMTP;   SMTA;    S1;   S2;    S3.  

(6) Pendidikan Saudara kandung:     SD/MI;   SMTP;   SMTA ;   S1;   S2;    S3. 

 

Bagian Kedua: Untuk pernyataan nomor 1 s.d. 68 mohon memberi tanda silang [X] salah satu 

pilihan sesuai yang dialami di universitas ini: 

 

Tidak Pernah [TP]; Jarang Sekali [JS];  Kadang-Kadang [KK]; Sering [ S ]; Sangat Sering [SS] 

 

No. Daftar pertanyaan/pernyataan TP   Jr   KK    S    SK                          

22.  Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan   1      2      3     4     5 

23.  Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku   1      2      3     4     5 

24.  Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur   1      2      3     4     5 

25.  Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur   1      2      3     4     5 

26.  Manajemen lembaga/universitas berorientasi pada kewenangan   1      2      3     4     5 

27.  Segenap pekerjaan selalu sesuai peraturan yang berlaku   1      2      3     4     5 

28.  Segenap urusan ditangani selalu sistematis   1      2      3     4     5 

29.  Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah digariskan   1      2      3     4     5 

30.  Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara ketat    1      2      3     4     5 

31.  Orientasi pada hubungan kemanusiaan   1      2      3     4     5 

32.  Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal    1      2      3     4     5 

33.  Memperhatikan keamanan kerja anggota   1      2      3     4     5 

34.  Adanya kepercayaan antar para anggota/pimpinan satu sama lain   1      2      3     4     5 
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    1  2   3  4  5 

41.  Karyawan tersenyum ketika sedang melayani mahasiswa   1  2   3  4  5 

42.  Melakukan kontak mata sambil memandang   1  2   3  4  5 

43.  Ketika melayani berusaha mengetahui/menyebut nama mahasiswa    1  2   3  4  5 

44.  Mendengarkan sambil  menganggukkan kepala ketika melayani Anda   1  2   3  4  5 

45.  Menanyakan pertanyaan terbuka seperti “adakah yang dapat saya bantu?”   1  2   3  4  5 

46.  Menunjukkan empati ketika menangani keluhan/masalah mahasiswa    1  2   3  4  5 

47.  Karyawan memberikan alasan sebelum mengatakan tidak setuju   1  2   3  4  5 

48.  Karyawan megakui kesalahan yang tidak senagaja dilakukan   1  2   3  4  5 

49.  Karyawan berusaha membantu memecahkan persoalan mahasiswa   1  2   3  4  5 

50.  Karyawan mengakhiri pembicaraan dengan catatan positif   1  2   3  4  5 

35.  Organisasi universitas/unit menyediakan iklim kerja menyenangkan   1      2      3     4     5 

36.  Membangkitkan semangat kerja anggota   1      2      3     4     5 

37.  Penghargaan lembaga secara ekonomik terhadap prestasi kerja   1      2      3     4     5 

38.  Institusi ini berusaha menjaga standard biaya kegiatan    1      2      3     4     5 

39.  Institusi selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak luar   1      2      3     4     5 

40.  Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga    1      2      3     4     5 

41.  Memperhatikan perkembangan pasar   1      2      3     4     5 

42.  Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain   1      2      3     4     5 

22. Tim organisasi universitas lebih kompak dan kohesif   1      2      3     4     5 

23. Segenap anggota dilibatkan dengan memadai    1      2      3     4     5 

24. Partisipasi anggota tinggi   1      2      3     4     5 

25. Peberdayaan semua anggota dengan baik   1      2      3     4     5 

26. Mengutakan komitmen bersama   1      2      3     4     5 

27. Mengutamakan kerja tim   1      2      3     4     5 

28. Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan   1      2      3     4     5 

29. Institusi ini mementingkan kerjasama dalam kebanyakan pekerjaan    1      2      3     4     5 

30. Suasana kantor/universitas mendorong kreativitas anggota   1      2      3     4     5 

      31. Suasana organisasi universitas menantang anggota berprestasi   1      2      3     4     5 

32. Organisasi lembaga/universitas nampak dinamis   1      2      3     4     5 

33. Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi yang sehat   1      2      3     4     5 

34. Ada kelonggaran anggota (dosen/karyawan) melakukan perubahan   1      2      3     4     5 

35. Mendorong ketrampilan-ketrampilan mandiri/entrepreneurship   1      2      3     4     5 

36. Mempertimbangkan kebebasan pribadi   1      2      3     4     5 

37. Mengutamakan tindakan inovasi dalam bekerja   1      2      3     4     5 

38. Anggota bersemangat memperbaharui  metode kerja   1      2      3     4     5 

39. Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru   1      2      3     4     5 

40. Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif baru   1      2      3     4     5 
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51.  Duduk/berdiri tenang ketika karyawan itu berbicara dengan Anda   1  2   3  4  5 

52.  Memandang penuh perhatian ketika berhadapan dengan Anda   1  2   3  4  5 

53.  Berkonsentrasi pada yang Anda bicarakan / menghindari intervensi lain   1  2   3  4  5 

54.  Memperdengarkan suara “emm”, “ya” sambil menganggukkan kepala   1  2   3  4  5 

55.  Mengajukan pertanyaan terbuka, isyarat siap membantu jika diperlukan   1  2   3  4  5 

56.  Karyawan tetap tenang sehingga dapat berpikir saat memberikan layanan    1  2   3  4  5 

57.  Tidak memotong pembicaraan ketika berbicara dengan mahasiswa   1  2   3  4  5 

58.  Menyimpulkan apa yang dibicarakan pelanggan saat akhir pertemuan   1  2   3  4  5 

59.  Menjawab panggilan telp Anda secepat mungkin   1  2   3  4  5 

60.  Menjawab telepon Anda terkesan sambil tersenyum dan ramah   1  2   3  4  5 

61.  Bicara di telepon dengan dengan nada pelan tetapi jelas   1  2   3  4  5 

62.  Menjawab dengan menyebut nama ybs, atau: “apa yg dapat saya bantu”   1  2   3  4  5 

63.  Mengajukan pertanyaan terbuka apa yang  mahasiswa inginkan   1  2   3  4  5 

64.  Berusaha mencatat apa yang dibicarakansata Anda telepon   1  2   3  4  5 

65.  Ketika ditelp, berusaha membantu informasi yg diperlukan mahasiswa   1  2   3  4  5 

66.  Menghangatkan suasana pembicaraan sebelum menutup telepon    1  2   3  4  5 

67.  Mengakhiri telepon dengan memastikan memfollow-up permintaan Anda   1  2   3  4  5 

68.  Memberitahu nama dia bahwa jika sewaktu-waktu Anda  menelpon lagi   1  2   3  4  5 

  

Untuk pernyataan 69-80 pilih salah satu alternatif berikut: 

Sangat Tidak Setuju [STS];   Tidak Setuju [TS];   Agak Setuju [AS];  

Setuju [ S ];   Sangat Setuju [SS] 

     

69.  Saya menggunakan waktu kosong untuk belajar  1 2 3 4 5 

70.  Saya mengerjakan tugas meski tidak di-deadline oleh dosen  1  2 3 4 5 

71.  Saya suka ke perpustakaan daripada membuang waktu yang tersedia  1 2 3 4 5 

72.  Berusaha mencari rekan mahasiswa untuk mendiskusikan perkuliahan  1 2 3 4 5 

73.  Menyukai mata kuliah yang mengutamakan banyak literatur berklualitas  1 2 3 4 5 

74.  Menyukai perkuliahan yang menggunakan berbagai sumber terpercaya  1 2 3 4 5 

75.  Menyukai perkuliahan yang menggunakan literatur asing dan lokal  1 2 3 4 5 

76.  Menyukai perkuliahan yang hanya menggunakan literatur lokal  1 2 3 4 5 

77.  Perkuliahan yang sedikit literature lebih saya sukai  1 2 3 4 5 

78.  Saya lebih suka dosen yang sedikit memberikan tugas (PR)  1 2 3 4 5 

79.  Saya lebih suka dosen yang jarang masuk kelas  1 2 3 4 5 

80.  Saya menyukai mahasiswa yang selalu tidak fokus kepada akademik   1 2 3 4 5 
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PANDUAN WAWANCARA DOSEN/STAF 

 

Hari/tanggal/jam   :       Durasi: 20 menit 

Nama partisipan   :     

Instansi/Unit kerja/Jurusan :  

Jabatan    : 

 

Daftar pertanyaan pemandu wawancara: 

 

1. Jelaskan bagaimanakah budaya organisasi dan kepemimpinan yang berkembang di    

    universitas/unit tempat Anda bekerja? 

2. Seberapa efektif kepemimpinan yang dilaksanakan di unit tempat Anda bekerja? 

3. Bagaimanakah gambaran umum kinerja staf di unit/Jurusan/universitas ini? 

4. Menurut Saudara bagaimakah budaya akademik/belajar mahasiswa di kampus ini? 

 

PANDUAN WAWANCARA MAHASISWA 

 

Hari/tanggal/jam   :       Durasi: 20 menit 

Nama mahasiswa  :  

Instansi/unit kerja/Jurusan : 

Jabatan di kampus (jika ada) : 

 

Daftar pertanyaan pemandu wawancara: 

1. Jelaskan bagaimanakah budaya organisasi dan kepemimpinan yang berkembang di 

universitas/Jurusan/kampus ini? 

2. Bagaimanakah Anda mendiskripsikan sikap perilaku karyawan ketika memberikan 

layanan terhadap Anda atau mahasiswa lainnya? 

3. Bagaimanakah gambaran umum kinerja pelayanan yang diberikan terhadap Anda? 

4. Menurut Saudara bagaimakah budaya akademik/belajar mahasiswa di kampus ini? 
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Lampiran 3. Tim Peneliti Inti 

 

No. Nama /NIDN Instansi Asal Bidang Ilmu Alokasi Waktu 

Jam/Minggu  

Uraian 

Tugas 

1. Burhanuddin, M.Ed., Ph.D 

 

0002016009 

 

Universitas 

Negeri 

Malang 

Manajemen dan 

kepemimpinan 

pendidikan 

15 jam/minggu Bertanggung 

jawab 

terhadap 

pelaksanaan 

penelitian 

sampai selesai 

(perencanaan, 

pengembanga

n desain s.d. 

pelaporan) 

2. Dr. Achmad Supriyanto, 

M.Pd, M.Si         

0026026503  

 

Universitas 

Negeri 

Malang 

Administrasi 

Pendidikan 

10 jam/minggu Mengkaji 

pustaka, studi 

pendahuluan, 

siurvey 

lapangan, uji 

coba produk, 

laporan, 

pelaksanaan 

pelatihan-

pelatihan. 

3 Dr. Francisco L. BEN 

Partner Peneliti Asing 

(Anggota 2) 

Tabor College 

of Higher 

Education  
Faculty of 

Education, 

Millswood SA 

5034 Australia 

Research method 

Measurement 

4 jam/minggu Mereview 

desain, hasil 

penelitian, 

dan artikel-

artikel hasil 

penelitian 

 

 

 

 



140 
 

Tim Peneliti Pendukung 

No.  Jumlah Uraian tugas 

1. Tenaga admin 

Accountant 

representative) 

1 orang Membantu pelaksanaan tugas khusus 

pengadministrasian/peng SPJ-an keuangan 

2 Tenaga 

administrasi/sekeratriat 

3 orang Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan selama 

pelaksanaan penelitian 

3. Mahasiswa 2 orang Membantu pengumpulan dan pengolahan data.  
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesediaan Peneliti Asing 
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Lampiran 5 Bukti Hasil Penelitian 
 

1. Sertifikat keynote paper hasil riset berjudul Measurement Modelling in Examining 

Organizational Cultures of University Organization 

 

2. Sertifikat keynote paper hasil riset berjudul Improving University Leadership 

Performance through Enhanced Organizational culture 

(Diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus: The International Journal of Innovation, 

Creativity and Change). 
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