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BAB 1 
 

URGENSI PENINGKATAN KINERJA 

INDIVIDU DALAM BUDAYA ORGANISASI 
 

 

 

 

eraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup 

standar nasional mencakup delapan standar yang mesti dipenuhi 

dalam melaksanakan pendidikan. Salah satu standar yang dinilai langsung 

berkenaan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi 

lulusan ialah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya, supaya 

bisa mencapai mutu lulusan yang distandarkan, mutu tenaga pendidik 

(guru) dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, laboran, 

pustakawan, tenaga administrasi dan tenaga pendukung lainnya) harus 

ditingkatkan. 

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh siapnya sumber daya 

manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru pada institusi 

sekolah merupakan kunci utama keberhasilan proses belajar mengajar di 

sekolah. Mutu sekolah, terutama anak didik kerap dikaitkan dengan mutu 

guru, yakni guru yang mempunyai kompetensi sosial, personal, 

profesional, dan pedagogis. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, Bab I Ketentuan Umum: Pasal 1 menyebutkan bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. 

P 
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Tingkat kinerja individu tertinggi diperlukan mengingat ketatnya 

persaingan layanan pendidikan yang ada saat ini, serta untuk menjaga 

minat dan loyalitas siswa dalam menggunakan layanan pendidikan yang 

disediakan oleh organisasi pendidikan. Hal ini karena, secara umum, 

kinerja individu memengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja, yang pada 

gilirannya memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja 

yang baik menuntut perilaku guru yang diharapkan oleh organisasi, kini 

tidak sekadar perilaku in-role, tetapi juga perilaku extra-role. Perilaku 

extra-role ini disebut juga dengan istilah Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) atau perilaku kewargaan organisasi. 

Perilaku kewargaan organisasi merupakan istilah untuk 

mengidentifikasikan perilaku guru sehingga guru bisa disebut dengan 

anggota yang baik. Perilaku ini lebih condong melihat seorang guru 

sebagai mahluk sosial atau menjadi anggota suatu organisasi ketimbang 

mahluk individual yang mementingkan diri sendiri.  

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kapasitas untuk 

berempati dengan orang lain, menghargai lingkungannya, dan 

menyelaraskan cita-citanya. Hubungan sosial yang lebih baik dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan dengan bantuan nilai-nilai lingkungan. 

Selain itu, manusia tidak selalu termotivasi oleh hal-hal yang menjadi 

kepentingan terbaiknya untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. 

Perilaku kewargaan organisasi merupakan perilaku seseorang di luar 

kewajibannya, tidak memerhatikan kepentingan sendiri, tidak 

membutuhkan deskripsi pekerjaan dan sistem imbalan formal, sifatnya 

sukarela dalam bekerja sama dengan partner dan menerima perintah secara 

khusus tanpa keluhan. Perilaku ini muncul karena perasaan sebagai 

anggota organisasi dan merasa puas jika bisa melakukan suatu yang lebih 

kepada organisasi. Perasaan sebagai anggota dan merasa puas jika 

melakukan suatu yang lebih hanya terjadi apabila guru mempunyai 

persepsi yang baik terhadap organisasinya. Persepsi guru yang baik 

terhadap dukungan organisasi (Perceived Organizational Support/POS), 

terlebih kualitas kehidupan kerja akan menimbulkan rasa “utang budi” 

pada organisasi sehingga mereka akan merasa mempunyai kewajiban 

membayar.  
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Perilaku kewargaan organisasi juga kerap didefinisikan sebagai 

perilaku yang melebihi kewajiban formal (extra-role) yang tidak 

berhubungan dengan kompensasi langsung. Artinya, seseorang yang 

mempunyai perilaku tinggi tidak akan dengan uang atau bonus tertentu, 

tetapi sikap konstruktif yang ditunjukkan guru lewat perilaku kewargaan 

organisasi akan memberikan penilaian positif atasan, seperti penugasan 

dan promosi. Perilaku ini berkembang sejalan dengan seberapa besar 

perhatian organisasi pada tingkat kesejahteraan guru dan penghargaan 

organisasi terhadap kontribusi mereka. 

Guru yang mempunyai perilaku kewargaan organisasi yang tinggi, 

seperti guru yang berperilaku menolong atau helping behavior, merupakan 

bentuk perilaku sukarela individu guna menolong individu lain ataupun 

mencegah terjadinya permasalahan yang berkenaan dengan pekerjaan. 

Selain itu, seperti perilaku yang mempunyai kemauan dan keinginan untuk 

menerima atau mempunyai toleransi terhadap ketidaknyamanan yang 

muncul. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dengan 

menampilkan image positif mengenai organisasi, membela organisasi dari 

ancaman ekternal, dan mendukung tujuan organisasi. Mematuhi seluruh 

peraturan, prosedur, dan regulasi organisasi walaupun tidak ada pihak yang 

mengawasi. Mempunyai prakarsa yang tinggi dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab dengan baik, bahkan melampaui standar yang telah 

ditetapkan. Mempunyai komitmen kepada organisasi secara makro atau 

secara komprehensif, seperti menghadiri pertemuan, menyampaikan 

pendapat maupun berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. 

Melakukan pengembangan diri dengan cara meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan dengan mengikuti kursus, seminar, 

pelatihan, maupun mengikuti perkembangan terbaru dari bidang yang 

dikuasai. 

Sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengoptimalkan perilaku 

kewargaan organisasi di sekolah, maka dibutuhkan dukungan dan peran 

dari kepala sekolah. Guna melaksanakan tugas dan pekerjaanya, seorang 

guru akan sangat membutuhkan dorongan, semangat, bimbinganm serta 

arahan dari pemimpin mereka. Hal ini menjadi modal yang sangat penting 

sehingga nyaris saban tindakan dan kebijakan yang diambil atau dilakukan 

oleh seorang pemimpin memiliki dampak yang positif dan negatif bagi 

bawahan yang dipimpinnya. Seorang pemimpin seyogianya bisa 
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memberikan semangat dan bimbingan kepada bawahannya sehingga guru 

akan mempunyai efektivitas kerja yang tinggi dan diharapkan mampu 

memberikan hasil yang memuaskan, baik bagi sekolah ataupun guru. 

Interaksi antara atasan dengan bawahan juga diyakini sebagai 

prediktor perilaku kewargaan organisasi. Seorang atasan akan memiliki 

cara pandang yang positif terhadap bawahannya sehingga bawahannya 

akan merasa bahwa atasannya memberikan banyak dukungan dan 

motivasi, dan interaksi ini akan berdampak pada kepuasan kerja, kinerja 

guru, dan produktivitas. Akibatnya, bawahan memiliki kepercayaan dan 

rasa hormat yang lebih besar terhadap atasan mereka, yang mendorong 

mereka untuk melampaui dan melampaui apa yang diharapkan dari 

mereka. 

Salah satu kepemimpinan yang diperlukan sesuai dengan kondisi 

tersebut ialah kepemimpinan abdi (servant leadership) kepala sekolah. 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah digambarkan sebagai kepemimpinan 

yang bermula dari perasaan tulus yang timbul dari hati yang berkehendak 

untuk melayani. Kepemimpinan abdi berorientasi untuk melayani pengikut 

dengan standar moral spiritual. Para pemimpin abdi kerap menempatkan 

kebutuhan pengikut sebagai prioritas utama dan memandangnya sebagai 

rekan kerja, sehingga mempunyai kedekatan yang erat karena saling 

terlibat satu sama lain. 

Kepemimpinan abdi merupakan tipe atau model kepemimpinan 

yang dikembangkan guna mengatasi krisis kepemimpinan, seperti 

menurunnya kepercayaan follower terhadap keteladanan pimpinannya. Hal 

ini dikarenakan perilaku yang dicerminkan dari seorang pemimpin abdi, 

yakni cenderung menjadi teladan untuk memengaruhi individu-individu 

yang dipimpinnya. Perilaku kepemimpinan abdi, di antaranya 

mendengarkan pendapat dari anak buahnya (altruistic calling), 

menyembuhkan rasa emosional yang sedang bergejolak pada bawahannya 

(emotional healing), bijaksana dalam mengambil keputusan (wisdom), 

lebih menitikberatkan pada tindakan-tindakan persuasif (persuasive 

mapping) ketimbang otoritas posisional seseorang (organizational 

stewardship). Selain itu, kepemimpinan abdi kerap terjun langsung di 

dalam organisasi guna membangun dan mendorong karyawannya supaya 

terus berkembang. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan 
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pelayanan dan pertolongan jika karyawan mengalami kesulitan dalam 

organisasi. 

Salah satu unsur terpenting dalam membangun kualitas sekolah 

adalah kepala sekolah. Diharapkan seluruh komponen di sekolah dapat 

bekerja sama dengan baik sehingga terjalin hubungan yang kuat. Berkaitan 

dengan hal tersebut, sangat penting untuk memiliki kepemimpinan kepala 

sekolah yang berhasil sepenuhnya dalam mengelola sekolah dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan. lingkungan yang menyenangkan, tidak 

diragukan lagi akan berdampak pada keunggulan sekolah secara 

keseluruhan. 

Idealnya, karakter yang dikembangkan melalui penyerapan dan 

penerapan cita-cita pengabdian pada kebersamaan dan loyalitas, dapat 

dikaitkan dan disatukan secara konstruktif antara guru dan kepala sekolah. 

Hanya sampai kepala sekolah mau memberikan bantuan dan dorongan 

untuk perbaikan dan peningkatan kinerjanya, yang menghasilkan 

peningkatan kesejahteraan, komitmen kebersamaan dan loyalitas guru 

dapat terpenuhi. Harus ada keadilan dalam hal ini. Guru perlu ditantang 

dan diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk menunjukkan kesediaan 

mereka untuk mencoba konsep atau inovasi baru. 

Menurut beberapa pandangan, individu-individu yang mempunyai 

pemimpin yang melayani lebih condong meniru perilaku dalam interaksi 

yang menghasilkan perilaku tingkat tinggi dari Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). Guru harus bekerja dalam lingkungan sekolah atau 

budaya organisasi yang kondusif supaya guru mempunyai perilaku 

kewargaan organisasi yang kuat. 

Budaya sekolah sebagai struktur organisasi menciptakan kerangka 

sistem yang komprehensif dan unik. Tujuan dan proses pendidikan yang 

berkelanjutan, yang menuntut adanya aspek atau komponen sekolah 

sebagai lapangan tindakan organisasi, tidak dapat dilepaskan dari kekhasan 

budaya sekolah. Komponen-komponen tersebut saling terhubung dan 

berinteraksi satu sama lain. Selain itu, suatu budaya kadang-kadang dapat 

digunakan terus menerus, kadang-kadang perlu diperbaiki, dan kadang-

kadang perlu dibuang dan diganti dengan budaya baru. Pun, bagaimana 

suatu sekolah dapat membentuk dan me-manage budaya yang ada, karena 
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pembentukan dan manajemen budaya sekolah yang baik akan mendukung 

terciptanya sekolah efektif yang bermutu.  

Karakteristik budaya organisasi yang pertama adalah intensitas, 

yang mengacu pada rentang atau tahap di mana anggota unit organisasi 

setuju pada norma, nilai, atau elemen budaya yang mendefinisikan 

organisasi atau unit. Kedua karakteristik ini cukup untuk menjelaskan 

adanya budaya organisasi yang mempengaruhi perilaku anggota, dan 

implementasi budaya organisasi juga dipengaruhi oleh budaya yang 

dibawa setiap individu ke dalam organisasi. Atribut kedua adalah 

integritas, yang merupakan batas atau tahap ketika unit-unit dalam suatu 

organisasi berpartisipasi dalam memberikan budaya bersama. organisasi. 

Nilai, pandangan, kebiasaan, praktik pendidikan, dan perilaku 

mereka yang bekerja di sekolah membangun dan memengaruhi budayanya 

sebagai sebuah organisasi. Sebagai organisasi pendidikan yang 

menjalankan model bisnisnya seputar pembelajaran. Lingkungan 

pendidikan harus mempromosikan keterampilan yang sejalan dengan 

standar etika. Semua pemangku kepentingan harus menyadari budaya 

sekolah sebagai anggapan mendasar yang dapat membantu sekolah 

memiliki reputasi yang menarik pemangku kepentingan. Akibatnya, setiap 

orang mengikuti citra yang sama melalui strategi kinerja, yang sesuai 

dengan iklim sekolah yang positif. 

Istilah "budaya organisasi" berkaitan dengan visi pendiri, yang 

dipengaruhi oleh tujuan internal dan tekanan eksternal. Suatu budaya pada 

dasarnya adalah fenomena dari suatu kelompok. Akibatnya, tidak mungkin 

untuk memeriksa pembentukan budaya organisasi tanpa juga 

mempertimbangkan pembentukan budaya kelompok. Selain itu, 

pengembangan budaya organisasi adalah proses panjang yang biasanya 

membutuhkan seorang pemimpin yang terlebih dahulu menyampaikan visi 

dan tujuan kepada timnya sebelum menjadi titik acuan bagi anggota 

kelompok lainnya. 

Bagi guru, budaya organisasi mencakup semua aspek struktur sosial 

dan fisik sekolah. Setiap orang dalam struktur organisasi harus dapat 

bekerja dengan nyaman dan efektif, dan budaya organisasi yang baik akan 

menginspirasi mereka semua. Sebaliknya budaya organisasi yang kurang 

mendukung akan memengaruhi motivasi kerja. 
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Sebab setiap aspek kepemimpinan pada akhirnya membentuk 

budaya organisasi, ada hubungan yang sangat erat dan bergantung antara 

kepemimpinan dan budaya. Anda dapat mengetahui ketika Anda 

bergabung dengan tempat kerja yang berbeda dari tempat kerja atau 

organisasi lain dengan pemimpin yang berbeda. Aspek organisasi yang 

kita lihat antara lain: etos kerja karyawan, kerjasama tim, kesejukan, 

kenyamanan, keramahan, sikap, dan integritas, antara lain. Semua ini 

mendefinisikan kepemimpinan yang ada dalam organisasi serta budaya 

yang hadir di sana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa memeriksa 

kepemimpinan organisasi sama dengan memeriksa budayanya. 

Berdasarkan paparan tersebut, dipahami bahwa konstruksi budaya 

sekolah yang efektif untuk membangkitkan motivasi kerja guru akan 

sangat dipengaruhi oleh prinsip melalui proses kepemimpinannya dan guru 

sebagai pendidik. Guru yang terdorong untuk berhasil akan memberikan 

pengetahuan dengan kemampuan terbaiknya, meningkatkan pembelajaran 

siswa sebagai objek pembelajaran, dan menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. Organisasi harus mampu menangani masalah yang 

ditimbulkan oleh perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, 

jika anggotanya menunjukkan perilaku kewargaan organisasi yang baik. 

Bagaimana mendapatkan dan meningkatkan perilaku yang menguntungkan 

ini adalah masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana memunculkan dan 

meningkatkan perilaku positif ini. 

Alhasil, terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lapangan. 

pertama, perilaku kewargaan organisasi masih rendah, karena masih 

terdapat guru yang bekerja menjalankan fungsi dan kedudukannya sebatas 

rutinitas saja. kedua, turunnya motivasi kerja guru. Hal ini karena 

kompensasi yang diterima guru masih rendah atau masih terdapat 

kesenjangan antara guru yang sudah disertifikasi dengan yang belum 

disertifikasi sehingga penghasilan bulanan guru berbeda. Ketiga, perilaku 

kewargaan organisasi masih rendah. Artinya, seseorang yang mempunyai 

perilaku kewargaan organisasi tinggi tidak akan dibayar dalam bentuk 

uang atau bonus tertentu, namun kenyataan di lapangan sejak 

pemberlakuan kebijakan sekolah gratis, hal ini berdampak bagi guru yang 

belum diangkat atau honorer kehilangan intensifnya, intensif sangat berarti 

karena ada pemasukan tambahan, terutama bagi guru yang mengampu 
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kegiatan ekstrakurikuler, intensif guru merupakan salah satu motivasi guru 

dalam mengajar. Keempat, kepemimpinan abdi kepala sekolah belum 

optimal, karena peran kepemimpinan abdi membangun dan mendorong 

karyawannya untuk terus berkembang. Kelima, kecenderungan 

menurunnya kepercayaan pengikut kepada pemimpinnya. Hal ini 

disebabkan oleh masa kerja kepala sekolah dan sering terjadinya 

pergantian kepala sekolah yang cukup tinggi, mengakibatkan timbulnya 

sikap apatis dari karyawan. Keenam, penerapan budaya organisasi di 

lingkungan sekolah belum optimal, karena kepala sekolah yang baru dan 

sebagian besar guru pengajar di SMA Negeri Kecamatan Jagakarsa terdiri 

atas guru senior sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja 

sama dan kepala sekolah harus kian bijaksana dalam mengambil langkah 

kebijakan untuk mengevaluasi budaya organisasi yang efektif untuk 

diterapkan di lingkungan sekolah. 

Dengan demikian, perlu kiranya untuk menguji dan menganalisis 

hubungan Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi 

Sekolah dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru, terutama guru 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam konteks SMA Negeri Kecamatan 

Jagakarsa, Jakarta Selatan, yakni SMA Negeri 38, SMA Negeri 49 dan 

SMA Negeri 97. 

Secara khusus, bahasan ini akan berfokus pada faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku kewargaan organisasi, di antaranya 1) 

apakah ada hubungan antara Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dengan 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru, 2) apakah ada hubungan antara 

Budaya Organisasi Sekolah dengan Perilaku Kewargaan Organisasi, dan 3) 

apakah ada hubungan antara Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan 

Budaya Organisasi Sekolah secara bersama-sama dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

Dari segi teoretis, buku ini diharapkan menambah dan memperluas 

wawasan di dalam bidang ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam bidang 

manajemen lembaga pendidikan serta bisa menambah dan memperkaya 

pemikiran para ahli menyangkut administrasi pendidikan yang berkaitan 

dengan kepemimpinan abdi kepala sekolah, budaya organisasi dan perilaku 

kewargaan organisasi guru. 
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Dari segi praktis, buku ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai 

masukan infromasi tambahan bagi kepala sekolah dan guru tentang 

perilaku kewargaan organisasi, menjadi pertimbangan bagi pihak terkait 

sebagai upaya untuk melakukan melaksanakan perbaikan dan peningkatan 

perilaku kewargaan organisasi guru dan budaya organisasi sekolah, dan 

sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan guna meningkatkan kualitas 

mutu pendidikan. Pun, buku ini diharapkan bisa menjadi bahan umpan 

balik bagi efektivitas kepemimpinan abdi kepala sekolah di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan serta 

bermanfaat untuk peningkatan karier dan pengembangan profesi. 
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BAB 2 
 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 
 

 

 

 

aat individu memasuki organisasi tertentu, mempunyai latar 

belakang, pengalaman dan karakteristik yang beragam, terdiri dari 

karakteristik personal atau biografis seperti usia, jenis kelamin, dan 

status perkawinan, masa kerja, dan karakteristik kepribadian. 

Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memasuki organisasi 

dengan karakteristik tertentu akan memengaruhi perilaku mereka di tempat 

kerja, dan terhadap sebagian karakteristik tersebut, manajemen tidak bisa 

mengubahnya, tetapi karakteristik-karakteristik tersebut memiliki dampak 

nyata pada perilaku organisasi. 

Robbins
1
 mengemukakan bahwa perilaku organisasi atau 

organizational behavior merupakan bidang studi yang mempelajari 

dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam 

organisasi untuk mengaplikasikan pengetahuan semacam itu guna 

memperbaiki efektivitas organisasi.  

Lebih lanjut, Robbins
2
 mengungkapkan bahwa karakteristik 

personal atau biografis, kemampuan, nilai, sikap, kepribadian, dan emosi 

merupakan variabel independen, sedangkan variabel dependen utama 

organizational behavior, di antaranya produktivitas, keabsenan, 

pengunduran diri karyawan, dan kepuasan kerja dan kewargaan organisasi 

atau yang lebih dikenal dengan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). 

                                                           
1  Stephen P. Robbins. 2003. Perilaku Organisasi. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Indeks, 

hal.10. 
2  Stephen P. Robbins, Ibid., hal. 32. 
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Variabel dependen utama dan beberapa variabel independen, yang 

disusun berdasarkan level analisis bisa ditilik pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 1:  Model Organizational Behavior Dasar, Tahap II 

Sumber: Robbins, 2003. 
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Secara khusus, Organizational Behavior (OB) fokus pada 

peningkatan produktivitas, mengurangi keabsenan dan pengunduran diri, 

serta meningkatkan kepuasan kerja dan perilaku kewargaan organisasi atau 

lebih dikenal dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Robbins mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) atau perilaku kewargaan organisasi sebagai perilaku pilihan yang 

tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, tetapi 

mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif.
3
 

Karyawan yang melampaui dan melampaui panggilan tugas dan 

melakukan di atas dan di luar panggilan tugas sangat penting bagi 

perusahaan yang sukses. Organisasi membutuhkan karyawan yang akan 

terlibat dalam perilaku "kewarganegaraan yang baik" seperti membuat 

pernyataan konstruktif tentang kelompok kerja dan organisasi mereka, 

membantu orang lain dalam tim, menjadi sukarelawan untuk kegiatan 

tugas ekstra, menghindari konflik yang tidak perlu, menunjukkan 

kepedulian terhadap properti organisasi, dan menghormati semangat. dan 

aturan tempat kerja. 

Organisasi menginginkan dan membutuhkan karyawan yang 

bersedia melakukan seluruh hal yang bukan hanya tugasnya. Perilaku 

kewargaan organisasi bukan merupakan bagian dari perilaku pekerjaan 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya, tetapi perilaku yang membuat 

suatu organisasi sebagai tempat lebih baik untuk bekerja. Organisasi yang 

mempunyai karyawan dengan perilaku demikian mampu berkinerja 

melampaui organisasi yang karyawannya tidak mempunyai perilaku 

kewargaan organisasi. 

Perilaku kewargaan organisasi telah memperoleh perhatian para 

pakar manajemen dan psikologi pada tahun 1970-an dan pertama kali 

dipopulerkan oleh Organ, kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain.  

Organ (1988) dalam Wirawan mendefinisikan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) sebagai perilaku individual bebas yang tidak 

secara langsung atau secara eksplisit dikenal dengan sistem imbalan formal 

yang jika dalam jumlah mempromosikan berfungsinya secara afektif 

organisasi.
4
 

                                                           
3  Stephen P. Robbins, Ibid., hal. 31. 
4  Wirawan. 2013. Kepemimpinan Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan 

Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, hal.724.  
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Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku 

sukarela dari anggota organisasi bukan perilaku yang disyaratkan atau 

dipaksakan organisasi. Pegawai di tempat kerja berkewajiban untuk 

melaksanakan pekerjaannya yang ditentukan dalam uraian tugasnya dan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) tidak terdapat dalam uraian 

tugas pegawai, melainkan perilaku itu disebabkan karena pegawai merasa 

terpanggil sebagai anggota organisasi dan akan meningkatkan 

berfungsinya organisasi. 

Greenberg & Baron (2003) dalam Wiwik et al.
5
 mendefinisikan 

OCB sebagai perilaku yang bersifat informal, melebihi harapan normal 

organisasi dan kesemuanya pada akhirnya bisa menjadikan kesejahteraan 

organisasi.  

Organisasi lazimnya percaya bahwa guna mencapai keunggulan, 

maka harus mengusahakan kinerja individual setinggi-tingginya, karena 

pada dasarnya kinerja individual memengaruhi kinerja tim atau kelompok 

kerja sehingga memengaruhi kinerja organisasi secara komprehensif. 

Jhon (1996) dalam Wike & Meily
6
 mengungkapkan bahwa 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) mempunyai karakteristik 

sebagai perilaku sukarela/ekstra-role behavior yang tidak termasuk dalam 

uraian jabatan, perilaku spontan/tanpa saran atau perintah seseorang, 

perilaku yang sifatnya menolong, serta perilaku tidak mudah terlihat dan 

bisa dinilai melalui evaluasi kerja. 

Wirawan
7
 mengungkapkan bahwa Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) merupakan perilaku sukarela di tempat kerja yang 

dilaksanakan oleh pegawai secara bebas yang di luar persyaratan pekerjaan 

seseorang dan ketentuan organisasi sehingga tidak terdapat dalam sistem 

imbalan organisasi yang jika dilakukan oleh pegawai mampu 

meningkatkan berfungsinya organisasi. 

                                                           
5  Wiwik Sumiyarsih, Endah Mujiasih & Jati Ariati. 2012. Hubungan Antara Kecerdasan 

Emosional Dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pada Karyawan CV. 

Aneka Ilmu Semarang; Jurnal Psikologi Undip Vol. 11, (No.1) 1 April 2012: 20. 
6  Wike Santa Mira & Meily Margaretha. 2012. Pengaruh Servant Leadership Terhadap 

Komitmen Organisasi Dan Organizational Citizenship Behavior (OCB); Jurnal 

Manajemen Universitas Kristen Maranatha, ISSN 1411-9293 Vol. 11, (No. 2) Mei 

2012: 105. 
7  Wirawan, op.cit., hal.722. 
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Organ (1988) dalam Wirawan
8
 mengungkapkan bahwa 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) mempunyai beberapa bentuk, 

di antaranya alturisme yang berarti para pegawai membantu pegawai 

lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang relevan, kesopanan atau 

courtesy sebagai perilaku saling menghormati antarpegawai, sportif atau 

sportmanship, yakni pegawai mempunyai sikap positif, mempunyai 

toleransi, dan tidak mengeluh terhadap sesuatu yang kurang ideal, 

kebijakan kewarganegaraan atau civic virtue yakni mempunyai tanggung 

jawab dan berpartisipasi serta punya kepedulian kepada kesejahteraan 

organisasi dan mendengarkan kata hati atau conscientousnes, yakni 

perilaku sukarela yang dengan baik dilakukan di luar persyaratan 

minimum persyaratan sebagai peran suatu organisasi. 

Menurut Bacrach et al. (2006) dalam Riska Eriyana Pramitasari 

(2013)
9
, Organizational Citizenship Behavior (OCB) tidak bisa terbentuk 

begitu saja, tetapi didasari oleh suatu hal yang menjadi faktor OCB 

beberapa faktor yang mendasari terbentuknya. Pertama, karakteristik 

individu. Karakteristik individu yang memengaruhi terbentuknya 

organisasi dibagi menjadi dua bagian, di antaranya Attitudinal, yakni sikap 

terhadap pekerjaan, mencakup kepuasan kerja, komitmen organisasi, 

dukungan kepemimpinan, dan persepsi akan keadilan. Selain itu, 

Dispositional, mencakup kepatuhan, keseimbangan, sesitivitas, dan 

kecenderungan untuk menyatakan sikap setuju atau tidak setuju mengenai 

apa yang terjadi dalam suatu organisasi. 

Kedua, Karakteristik Pekerjaan. Karakteristik pekerjaan yang 

melibatkan diri secara aktif cenderung menjadi anteseden Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) ketimbang karakteristik pekerjaan yang rutin 

dan kurang mandiri karena pekerjaan yang rutin membuat karyawan 

merasa bosan dan tidak dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga 

enggan untuk berinisiatif secara spontan guna melakukan sesuatu yang 

berguna bagi organisasi.  

                                                           
8  Wirawan, op.cit., hal.724. 
9  Riska Eriyana Pramitasari. 2013. Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pada 

Perawat; JIPT Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang ISSN: 2301-

8267 Vol. 01, No.02, Agustus 2013: 437. 
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Ketiga, Karakteristik OrganisasiKarakteristik organisasi yang 

mendukung keberadaan dan pengembangan diri karyawan secara positif, 

yakni lewat budaya organisasi, iklim organisasi, dan reward sistem yang 

sesuai bisa menjadi anteseden OCB, di mana karyawan akan menunjukkan 

OCB sebagai bentuk timbal balik atas apa yang diberikan oleh karyawan. 

Ada beberapa bukti kuat yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi 

merupakan suatu keadaan awal yang memicu terjadinya OCB di dalam 

iklim organisasi yang positif, karyawan merasa lebih ringan melakukan 

pekerjaannya lebih dari apa yang telah disyaratkan dalam uraian pekerjaan 

dan akan senantiasa mendukung tujuan organisasi apabila mereka 

diperlakukan oleh para atasan dengan sportif dan dengan penuh kesadaran, 

serta percaya bahwa mereka diperlakukan secara adil oleh organisasinya.  

Keempat, Karakteristik Kepemimpinan Organisasi. Karakteristik 

pemimpin dalam organisasi yang bisa menjadi anteseden terdapat dua 

macam, yakni karakteristik kepemimpinan transaksional yang melakukan 

kepemimpinan lewat proses transaksi yang telah disepakati antara dirinya 

dengan karyawan dan karakteristik kepemimpinan transaksional yang 

melakukan kepemimpinan lewat proses memengaruhi hingga memotivasi 

pengembangan diri karyawan. 

OCB ditentukan oleh banyak hal, artinya tidak terdapat penyebab 

tunggal dalam OCB. Salah satu pendekatan motif dalam perilaku 

organisasional dari kajian McClelland (1961) dalam Riska Eriyana 

Pramitasari (2013)
10

 ialah OCB akan bisa paling baik dipahami saat OCB 

ini dinilai sebagai suatu perilaku yang mempunyai atau didasari atas motif 

tertentu. Adapun motif-motif tersebut, pertama, motif berprestasi, yakni 

mendorong individu untuk menunjukkan suatu standar keistimewaan 

(excellence) mencari prestasi dari tugas, kesempatan, maupun kompetisi. 

OCB dinilai sebagai alat untuk mencapai prestasi tugas (task 

accomplishment). Saat prestasi menjadi motif, OCB muncul karena 

perilaku tersebut dinilai perlu untuk keberhasilan tugas. Perilaku seperti 

menolong orang lain, membicarakan perubahan bisa memengaruhi orang 

lain, berupaya untuk tidak mengeluh, berpartisipasi dalam rapat unit 

merupakan hal-hal yang dinilai kritis terhadap semua prestasi tugas. 

                                                           
10  Ibid., hal. 438. 
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Kedua, motif afiliasi, mendorong individu untuk mewujudkan, 

memelihara, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Istilah afiliasi 

sebagai kategori perilaku extra-role yang melibatkan OCB dan perilaku 

prososial organisasi guna membentuk dan memelihara hubungan dengan 

orang lain atau organisasi. Seseorang yang berorientasi pada afiliasi 

menunjukkan OCB karena ia menempatkan nilai orang lain dan hubungan 

kerja sama.  

Ketiga, motif kekuasaan mendorong individu untuk mencari status 

dan situasi di mana mereka bisa mengontrol pekerjaan atau tindakan orang 

lain. Individu yang berorientasi pada kekuasaan menilai OCB merupakan 

alat untuk memperoleh kekuasaan dan status dengan figur otoritas dalam 

organisasi. Tindakan-tindakan OCB didorong oleh komitmen terhadap 

agenda karier seseorang.  
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BAB 3 
 

MENYOAL GURU 
 

 

 

 

umber daya yang paling berharga dalam sebuah perusahaan adalah 

modal manusianya karena sumber daya inilah yang mengendalikan, 

menopang, dan mengembangkan perusahaan dalam menanggapi 

perubahan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, untuk memperoleh sumber 

daya manusia yang berkualitas dan memastikan bahwa pekerjaan yang 

dilakukan akan menghasilkan apa yang dicari, baik lembaga pendidikan 

maupun individu harus memperhatikan, memelihara, dan mengembangkan 

sumber daya manusianya. Keberadaan pengajar sebagai pendidik dan 

pengajar yang akan membimbing generasi bangsa ke arah yang benar dan 

benar merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam dunia 

pendidikan. 

Ramayulis (2013) mendefinisikan guru sebagai seorang yang 

menjalankan tugas utamanya yakni mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi muridnya dalam 

pendidikan 
11

. 

Hadari Nawawi dalam Imam Wahyudi 
12

, mengemukakan bahwa 

guru merupakan seseorang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak 

mencapai kedewasaan masing-masing. 

Roestiyah N.K. dalam Imam Wahyudi 
13

 berpendapat bahwa guru 

merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar 

                                                           
11  Ramayulis.2013. Profesi & Etika Keguruan. Jakarta: Kalam Mulia, hal. 4. 
12  Imam Wahyudi.2012. Mengejar Profesionalisme Guru. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 

hal. 15 
13  Ibid., hal. 16 
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yang turut berperan untuk membentuk sumber daya manusia yang 

potensial di bidang pembangunan. 

Tugas utama guru adalah mengajar dan mendidik murid. Sebagai 

pengajar guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau keterampilan kepada 

orang lain dengan menggunakan cara tertentu sehingga pengetahuan atau 

keterampilannya dapat menjadi milik orang tersebut. 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut guru dituntut untuk 

berusaha keras dalam meningkatkan kualitas kerjanya, sebab guru 

merupakan jabatan profesi yang membutuhkan suatu keahlian khusus. 

Alhasil, demi tercapainya efisien dan efektivitas kerja, maka dibutuhkan 

profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas. 

Guru yang berpredikat profesional menurut Roestiyah N.K.
14

 dalam 

Imam Wahyudi merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap profesional sehingga mampu dan setia 

mengembangkan profesinya menjadi anggota organisasi profesional 

pendidikan, memegang teguh kode etik profesi-profesi, dan bekerja sama 

dengan profesi yang lain. 

Wirawan 
15

 mengungkapkan, Kompetensi merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dipunyai, dihayati, 

dan dikuasai dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menjadi guru, minimal 

harus memiliki empat kompetensi, di antaranya kompetensi profesional, 

kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. 

Kepribadian guru sangat memengaruhi keberhasilan pengembangan 

sumber daya manusia dan menjadi faktor terpenting bagi keberhasilan 

belajar anak didik. 

  

                                                           
14  Ibid.,hal.14 
15  Wirawan, op.cit., hal.554. 
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BAB 4 
 

FUNGSI PERILAKU KEWARGAAN 

ORGANISASI GURU 
 

 

 

 

pabila guru mempunyai Organizational Citizenship Behavior 

(OCB), maka guru mampu mengendalikan perilakunya sendiri 

atau memilih perilaku yang sesuai untuk kepentingan organisasi. 

Perilaku ini muncul karena mempunyai perasaan sebagai anggota 

organisasi dan merasa puas jika melakukan sesuatu yang lebih bagi 

organisasi. Keadaan ini terjadi apabila guru mempunyai persepsi positif 

pada organisasinya, termasuk pada budaya organisasi tersebut. 

Cohen dan Vigoda (2000) dalam Wirawan
16

 mengungkapkan 

urgensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) bagi seluruh bentuk 

organisasi dan mencatat bahwa Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) meningkatkan efektivitas organisasi dengan berbagai jalan. 

Bornman dan Motowidlo dalam Wiwik et al.
17

 mengungkapkan 

bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) mampu meningkatkan 

kinerja organisasi karena perilaku ini merupakan “pelumas” dari mesin 

sosial dalam organisasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan 

adanya Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan, maka 

interaksi sosial pada anggota-anggota organisasi akan lancar, mengurangi 

terjadinya perselisihan, dan meningkatkan efisiensi. 

Berdasarkan paparan di atas, fungsi perilaku kewargaan organisasi 

guru didapatkan beberapa konklusi. Pertama, guru yang berperilaku 

menolong atau alturisme rekan kerja lain mampu mempercepat 

                                                           
16  Wirawan, op.cit., hal.725. 
17  Wiwik Sumiyarsih, Endah Mujiasih & Jati Ariati, loc.cit. 
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penyelesaian tugas dan meningkatkan produktivitas rekan tersebut. Hal 

tersebut akan membantu menyebarkan best practice ke semua unit kerja 

atau kelompok, saling tolong menolong dalam menyelesaikan masalah 

dengan tidak melibatkan atasan, sehingga konsekuensinya ialah atasan atau 

kepala sekolah bisa menggunakan waktunya untuk melakukan tugas lain. 

Guru yang membantu guru baru dalam pelatihan dan melakukan orientasi 

kerja akan membantu organisasi mengurangi biaya untuk keperluan 

tersebut. Dengan demikian, perilaku menolong ini bisa meningkatkan 

semangat, moril dan kerekatan kelompok sehingga fungsional kelompok 

lebih optimal. 

Kedua, guru yang menampilkan perilaku courtesy terhadap rekan 

kerja mampu mengurangi konflik dalam kelompok, sehingga waktu yang 

dihabiskan untuk menyelesaikan konflik akan berkurang. 

Ketiga, guru yang menampilkan perilaku sportmanship tidak akan 

melakukan keluhan-keluhan kecil yang mampu membantu kepala sekolah 

dan tidak menghambat kerja kepala sekolah dan kinerja organisasi 

sportmanship juga akan menumbuhkan loyalitas dan komitmen guru pada 

organisasi. 

Keempat, guru yang menampilkan perilaku civic vertue akan 

membantu atasannya beroleh saran dan atau feedback yang berharga guna 

meningkatkan efektivitas unit kerja dan berpartisipasi aktif dalam 

pertemuan di unit kerja akan mengoordinasikan kelompok yang pada 

akhirnya secara potensial meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kelompok. 

Kelima, guru yang menampilkan conscentiousness yang tinggi 

hanya membutuhkan pengawasan, minimal dari atasannya sehingga atasan 

bisa mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada mereka. 

Artinya, ada lebih banyak waktu yang didapatkan atasan atau kepala 

sekolah untuk melakukan tugas yang lebih penting. 

Dilihat dari paparan tersebut, maka yang dimaksud dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru merupakan kebebasan individu guru yang 

secara spontan menunjukkan perilaku alturisme, courtesy, sportmanship, 

civic virtue dan conscientousnes yang tidak menjadi bagian dari kewajiban 

kerja formal, tetapi mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara 

efektif. 
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BAB 5 
 

SERVANT LEADERSHIP 

 

 

 

 

A. Pengertian Kepemimpinan Abdi 

ata kunci penting dalam definisi kepemimpinan ialah pemimpin. 

Menurut Wirawan
18

, pemimpin merupakan tokoh atau elite 

anggota sistem sosial yang dikenal dan berupaya memengaruhi 

para pengikutnya secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Danim
19

, memimpin berarti mengambil inisiatif dalam 

rangka situasi sosial (bukan perseorangan) guna membuat prakarsa baru, 

menentukan prosedur, merancang perbuatan dan segenap aktivitas lain, 

dan karena itu juga tujuan organisasi akan tercapai. 

Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan merupakan komponen 

penting dalam menentukan apakah tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan 

tercapai. Titik fokus dan pengambil keputusan untuk tindakan yang akan 

diambil dalam organisasi adalah kepemimpinan. 

Robbins
20

 mengungkapkan kepemimpinan sebagai kemampuan 

untuk memengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran.  

Quible (2005:186)
21

 mengemukakan bahwa kepemimpinan 

didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu 

melalui dan dengan menggunakan orang lain. 

                                                           
18  Wirawan, op.cit., hal.9. 
19  Sudarmawan Damin. 2010. Kepemimpinan Pendidikan Kepemimpinan Jenius 

(IQ+EQ), Etika, Perilaku Motivasional, dan Mitos. Bandung: Alfabeta, hal. 7 
20  Stephen P. Robbins, op.cit., hal. 432. 
21  Euis Karwati & Donni Juni Priansa. 2013. Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah 

Membangun Sekolah yang Bermutu. Bandung: Alfabeta, hal. 163. 
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Menurut Nanang Fatah (2004)
22

, Seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain di tempat kerjanya dianggap sebagai seorang pemimpin. 

Wirawan (2013)
23

 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses 

pemimpin dalam menciptakan visi dan melakukan interaksi saling 

memengaruhi dengan para pengikutnya untuk merealisasikan visi. 

Menurut Danim
24

 kepemimpinan didefinisikan sebagai saban 

perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 

mengoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang 

tergabung di dalam wadah tertentu guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Menurut White K.K. (1963), leadership is a social influence process 

involving two or more people: the leader and a follower (or a potential 

follower)
25

. Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses memengaruhi dua 

orang atau lebih antara pemimpin dan pengikut atau potensial pengikut. 

Wirawan
26

 mengungkapkan bahwa memengaruhi merupakan proses 

mengubah sikap, perilaku, mindset, pola pikir, pendapat dan sebagainya 

supaya mau dan mampu bergerak ke arah pencapaian visi dan misi sistem 

sosial.  

Penggunaan pendekatan atau perspektif yang berbeda-beda atas 

kepemimpinan, selain melahirkan definisi kepemimpinan yang berbeda-

beda juga melahirkan teori kepemimpinan yang beragam juga. Saban 

pendekatan yang digunakan melahirkan berbagai macam teori 

kepemimpinan. 

Menurut Wirawan, teori merupakan tulang, otot, dan kulit tubuh 

ilmu pengetahuan. Istilah teori berasal dari bahasa Yunani theoria, artinya 

melihat kepada atau memandang sesuatu yang menunjukkan kontemplasi 

atau spekulasi sebagai lawan dari bertindak atau melakukan sesuatu.
27

 

                                                           
22  M. Sobry Sutikno. 2012. Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan 

Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami). Lombok: Holistica, 

hal. 112. 
23  Wirawan, op.cit., hal. 7. 
24  Sudarmawan Damin, op.cit., hal. 6 
25  Champoux Joseph E. 2003. Organizational Behavior. Essential Tenets. Canada: 

Thomson South-Western, hal. 225. 
26  Wirawan, op.cit., hal.8 
27  Wirawan, op.cit., hal.107 
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Serupa dengan bidang ilmiah lainnya, ilmu kepemimpinan memiliki 

berbagai macam teori, dan teori-teori ini terus tumbuh dan berkembang 

seiring waktu. Teori kepemimpinan baru dikembangkan sebagai hasil 

penelitian di lapangan. 

Teori kepemimpinan umum adalah salah satu jenis ide 

kepemimpinan yang mengkaji bagaimana pemimpin mempengaruhi 

pengikutnya. Teori kepemimpinan umum atau general leadership theory 

yaitu teori yang membahas kepemimpinan sebagai fenomena 

komprehensif, mencakup semua aspek kepemimpinan,
28

.  

Para pemimpin menggunakan strategi pengaruh untuk 

mempengaruhi pengikut mereka. Teori kepemimpinan transaksional, 

kepemimpinan transformasional, kepemimpinan situasional, 

kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan spiritual, kepemimpinan primal, 

dan kepemimpinan pelayan tercakup dalam teori ini. 

Kata “pelayan” dan “pemimpin” sering dinilai sebagai sesuatu yang 

berlawanan. Ketika keduanya digabungkan untuk selanjutnya membentuk 

satu kesatuan dalam suatu cara yang kreatif dan berarti, maka lahirlah 

sebuah paradoks dan konsep kepemimpinan pelayan.
29

 

Menurut Hector Ruiz, dalam Lantu et al.
30

 menitikberatkan bahwa 

inti tugas seorang pemimpin ialah melayani. Leadership is a service 

occupation, a leader has to be a lighthouse of values. 

Herb Kelleher juga mengungkapkan secara jelas dan tegas bahwa ia 

sangat percaya bahwa pemimpin yang terbaik adalah pelayan yang 

terbaik.
31

 

Kepemimpinan abdi atau servant leadership diungkapkan pertama 

kali oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1977. Kepemimpinan abdi atau 

servant leadership dimulai dengan perasaan alami bahwasanya seseorang 

pertama-tama ingin melayani.
32

 

Untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan umum, atau 

kepentingan masyarakat yang lebih besar, seorang pemimpin harus mampu 

                                                           
28  Ibid., hal.109 
29  Donald Lantu, Erich Pesiwarissa & Augusman Rumahorbo, Servan Leadership. 2007. 

Yogyakarta: Geradien Book, hal. 25. 
30  Ibid., hal. 24. 
31  Ibid., hal. 25. 
32  Wirawan, op.cit., hal. 175. 
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menunjukkan pemenuhan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. 

Dengan memberikan contoh yang lebih baik bagi mereka yang kita 

pimpin, kita dapat mulai memimpin dari dalam. Untuk menjadi seorang 

pemimpin yang melayani, seseorang tidak hanya harus memberikan contoh 

yang baik tetapi juga memiliki visi yang jelas yang akan menginspirasi 

perubahan dalam institusi yang dipimpinnya. 

Greenleaf (2002)
33

 mendefinisikan bahwa kepemimpinan pelayan 

(servant leadership) dalam Lantu et al. merupakan model kepemimpinan 

yang mencoba secara simultan meningkatkan pertumbuhan personal dari 

para pekerja dan memperbaiki kualitas pelayanan dari organisasi lewat 

kombinasi atas kerja sama tim dan pengembangan komunitas, keterlibatan 

personal dalam proses pembuatan keputusan, serta perilaku yang peduli 

dan etis.  

Seorang pemimpin yang mengutamakan kebutuhan pengikutnya 

akan memperlakukan mereka sebagai rekan kerja dan mengutamakan 

kebutuhan mereka. lebih menekankan pada proses pelayanan itu sendiri 

daripada hasil (keuntungan bisnis). Dalam industri pengembangan jangka 

panjang, tujuan organisasi hanya dapat dicapai dengan mendukung 

pertumbuhan pribadi, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan 

perusahaan. 

Harvey dalam Lantu et al.
34

 mengungkapkan bahwa urutan prioritas 

seorang pemimpin pelayan, di antaranya pengembangan dan pertumbuhan 

pengikut, pelayanan kepada pelanggan, pengembangan komunitas dan 

masyarakat sekitar, serta pengembangan organisasi (profit, peningkatan 

nilai saham, dan lain sebagainya). 

Spears Director of Robert K. Greenleaf Center for Servant 

Leadership dalam Wirawan
35

 secara singkat mendefinisikan 

kepemimpinan abdi atau servant leadership sebagai “... A new kind of 

leadership model-a model wich puts serving others as the number one 

priority. Servant leadership emphasizes increased service to other, a 

holistic approach to work; promoting a sense of community; and sharing 

                                                           
33  Donald Lantu, Erich Pesiwarissa & Augusman Rumahorbo, op.cit., hal. 25 
34  Donald Lantu, Erich Pesiwarissa & Augusman Rumahorbo, op.cit., hal. 35 
35  Wirawan, op.cit., hal. 176. 
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of power in decision-making.” Definisi tersebut berisi sejumlah istilah 

yang perlu dijelaskan lebih lanjut. 

Pertama, kepemimpinan abdi merupakan layanan kepada orang lain 

(serving others). Kepemimpinan abdi dimulai saat seorang pemimpin 

memikul posisi sebagai abdi dalam interaksi dengan para pengikutnya. 

Kepemimpinan yang otentik dan sah muncul tidak sebab melaksanakan 

kekuasaan atau tindakan ketertarikan pribadi, akan tetapi dari dorongan 

fundamental untuk membantu orang lain. Motivasi dan tujuan utama 

pemimpin abdi guna mendorong kejayaan orang lain, sedangkan 

kesuksesan organisasi merupakan hasil secara tidak langsung oleh 

kepemimpinan abdi. 

Kedua, pendekatan holistik kepada pekerjaan (holistic approach to 

work), kepemimpinan abdi percaya pekerjaan terdapat untuk individu dan 

individu ada untuk pekerjaan. Kondisi tersebut menantang organisasi guna 

memikirkan kembali hubungan yang terjadi antara orang dan organisasi 

dan masyarakat secara komprehensif. Kepemimpinan abdi mendorong 

perspektif bahwa individu didorong untuk menjadi siapa dia, sebagai 

profesional dan kehidupan individual. 

Ketiga, mempromosikan perasaan masyarakat (promoting a sense of 

community). Kepemimpinan abdi mengungkapkan kehilangan masyarakat 

dalam masyarakat modern dalam bentuk kehilangan pengetahuan. 

Kemampuan lembaga untuk memberikan layanan manusia ditentang oleh 

kepemimpinan saya. Ini menegaskan bahwa tugas ini hanya dapat 

dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berbeda yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban satu sama lain baik secara individu maupun secara 

kolektif. Satu-satunya cara organisasi dapat berhasil dalam mencapai 

tujuannya adalah dengan menciptakan rasa kebersamaan di antara para 

anggotanya. Menurut filosofi kepemimpinan yang melayani, kegiatan 

seorang pemimpin yang melayani dapat menyebabkan orang lain 

merasakan hal tertentu. 

Keempat, berbagai kekuasaan dalam pembuatan keputusan (sharing 

of power in decision making). Dengan memupuk kepemimpinan pelayan 

pada orang lain, seseorang dapat menunjukkan kepemimpinan pelayan 

yang efektif. Pemimpin yang melayani membangun tim yang lebih 

produktif dan termotivasi, yang pada gilirannya menghasilkan bisnis yang 
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lebih menguntungkan. Mereka melakukan ini dengan membina dan 

memberdayakan lingkungan partisipatif dan mendukung pengikut 

berbakat. Struktur organisasi berbentuk piramida terbalik yang dihasilkan 

dari kepemimpinan yang melayani menempatkan pemimpin di bagian 

bawah dan karyawan, klien, dan pemangku kepentingan kepemimpinan 

lainnya di atas. Ilustrasi lain tentang bagaimana kepemimpinan yang 

melayani berbeda dari kepemimpinan tradisional adalah pengembangan 

model pengikut, yang dihasilkan dari pengambilan keputusan yang 

didelegasikan. 

Spears (1995)
36

 mengungkapkan bahwa karakteristik utama yang 

membedakan antara kepemimpinan abdi dan pelayan dengan model 

kepemimpinan lainnya adalah keinginan untuk melayani hadir sebelum 

adanya keinginan untuk memimpin. Selanjutnya mereka yang memiliki 

kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin, sebab itulah cara yang 

paling efektif untuk melayani. 

Russel dan Stone (2000) dalam Lantu et al.
37

mengevaluasi 

karakteristik pemimpin abdi dan mengemukakan setidaknya 20 

karakteristik dalam literatur kepemimpinan abdi dan dibagi menjadi 

sembilan karakteristik fungsional, di antaranya visi, kejujuran, integritas, 

kepercayaan, layanan, modeling, pionerring, menghormati orang lain, dan 

pemberdayaan. Pun, sifat-sifat yang mengikuti ialah komunikasi, 

kredibilitas, kompeten, melayani, keterbukaan, pengaruh, persuasi, 

mendengarkan, pengobaran semangat, mengajar. dan delegasi. 

Wong dan Page (2003) dalam Vania Claresta Prabowo dan Roy 

Setiawan
38

: mengungkapkan kerangka kerja konseptual guna mengukur 

servant leadership. Kerangka kerja konseptual tersebut terdiri atas empat 

kategori. 

Pertama, character-orientation, berkaitan dengan sikap pemimpin 

yang berfokus pada nilai, kredibilitas, dan motif pemimpin. Misalnya, 

integritas, humility, dan servanthood). 

                                                           
36  Donald Lantu, Erich Pesiwarissa & Augusman Rumahorbo, op.cit.,hal. 29. 
37  Ibid., hal. 30. 
38  Vania Claresta Prabowo dan Roy Setiawan. 2013. Pengaruh Servant Leadership Dan 

Komitmen Organisasional Karyawan Terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) Pada Blue Bird Group Surabaya; Agora Vol. 1, No.3 2013  
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Kedua, people-orientation, berkaitan dengan mengembangkan 

sumber daya manusia yang berfokus pada hubungan pemimpin dengan 

bawahan dan komitmen pemimpin untuk mengembangkan mereka. 

Misalnya, caring for others, empowering others, dan developing others. 

Ketiga, Task-orientation, berkaitan dengan pencapaian produktivitas 

dan keberhasilan, berfokus pada tugas pemimpin dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk berhasil (visioning, goal setting, dan leading).  

Keempat, process-orientation, berkaitan dengan peningkatan 

efisiensi organisasi, yang berfokus pada kemampuan pemimpin untuk 

mengembangkan sistem terbuka, efisiensi, dan fleksibel. 

Laub (1999) dalam Lantu et al.
39

 mendefinisikan kepemimpinan 

pelayan secara komprehensif, yakni kepemimpinan yang melayani 

mendorong rasa saling menghormati, pertumbuhan pribadi, pengembangan 

masyarakat, keaslian, kepemimpinan yang mengutamakan pengikut, dan 

alokasi wewenang dan posisi yang adil untuk kepentingan semua individu, 

seluruh organisasi, dan kelompok lain yang dilayani organisasi. 

Gary Yukl (2010) dalam Wirawan
40

 mengungkapkan sejumlah nilai-

nilai kunci bagaimana kepemimpinan abdi diimplementasikan dalam 

perilaku para pemimpin. 

Pertama, integritas (integrity). Bersikaplah terbuka dan jujur dalam 

komunikasi Anda, hormati komitmen dan janji Anda, bertindak dengan 

cara yang konsisten dengan nilai-nilai yang telah Anda nyatakan, ambil 

alih kesalahannya, dan hindari menggunakan manipulasi atau penipuan 

dalam interaksi dengan orang lain. 

Kedua, altruisme (altruism), yakni senang membantu orang lain, 

mau mengambil risiko atau membikin pengorbanan untuk melindungi atau 

benefit orang lain, meletakkan kebutuhan di muka kebutuhannya sendiri, 

sukarela untuk aktivitas layanan yang membutuhkan ekstra waktu, bukan 

bagian dari persyaratan formal pekerjaan. 

Ketiga, kerendahan hati (humility). Memperlakukan orang lain 

dengan penghormatan, menghindari simbol status dan hak-hak istimewa 

khusus, mengakui keterbatasan dan kesalahan-kesalahan, dan mempunyai 

                                                           
39  Donald Lantu, Erich Pesiwarissa & Augusman Rumahorbo, op.cit., hal. 43. 
40  Wirawan, op.cit., hal. 178. 
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kerendahhatian menyoal prestasi, menekankan pada kontribusi-kontribusi 

oleh orang lain jika upaya kolektif berhasil. 

Keempat, empati dan penyembuhan (empathy and healing), yakni 

membantu orang lain untuk menanggulangi kesukaran emosional, 

mendorong penerimaan keberagaman, bertindak sebagai mediator atau 

pembuat perdamaian, mendorong memberi maaf dan rekonsiliasi sesudah 

konflik yang memecah belah. 

Kelima, pertumbuhan personal (personal growth), yakni mendorong 

dan memfasilitasi pengembangan percaya diri individual dan kemampuan, 

bahkan saat tidak penting bagi pekerjaannya sekarang, menyediakan 

peluang pembelajaran di samping risiko kesalahan, menyediakan proses 

pementoran dan pelatihan apabila dibutuhkan, serta membantu orang 

belajar dari kesalahan-kesalahannya. 

Keenam. kewajaran dan keadilan (fairness and justice), Mendorong 

dan mendukung perlakuan yang wajar kepada individu, menantang dengan 

tegas praktik dan kebijakan tidak wajar dan tidak adil; menentang upaya 

manipulasi dan menipu seseorang atau merusak atau melanggar hak-hak 

asasi. 

Ketujuh, pemberdayaan (empowerment), yakni mengonsultasikan 

dengan individu berkenaan dengan keputusan-keputusan yang akan 

memengaruhi mereka, memberikan sejumlah otonomi dan keleluasaan 

kepada para bawahan, berbagi informasi sensitif dengan mereka guna 

mengekspresikan perhatian dan pandangan yang berbeda tanpa menjadi 

defensif. 

Menurut Laub (1999) dalam Lantu et al.
41

, terdapat enam hal 

penting yang merupakan konstruksi utama menggambarkan perilaku 

kepemimpinan pelayan. 

Pertama, menghargai orang lain, dengan cara mendengarkan intens, 

melayani kebutuhan pihak lain sebagai prioritas utama, dan memercayai 

orang lain. 

Kedua, mengembangkan orang lain, lewat perilaku memberikan 

kesempatan pengikut untuk terus belajar, memberikan keteladanan, dan 

memberdayakan pihak lain. 

                                                           
41  Donald Lantu, Erich Pesiwarissa & Augusman Rumahorbo, op.cit., hal. 43. 
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Ketiga, membangun komunitas, yakni dengan membangun 

hubungan yang kuat, berkolaborasi, secara menghargai perbedaan dan latar 

belakang individu. 

Keempat, memperlihatkan autentisitas lewat integritas dan sistem 

kepercayaan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban serta adanya 

keinginan untuk belajar dari orang lain. 

Kelima, memberikan kepemimpinan dengan cara penggambaran 

masa depan, mengambil inisiatif, dan mengklarifikasikan tujuan-tujuan 

yang ada. 

Keenam, pendistribusian kekuasaan dan status kepemimpinan, 

melalui perilaku penciptaan visi bersama, penyebaran kekuasaan dalam 

pengambilan keputusan, serta status untuk semua level dalam organisasi. 

 

B. Kepala Sekolah 

“Team work” merupakan prinsip yang dituntut kepada kepala 

sekolah untuk mengorganisir seluruh sumber daya sekolah. Husaini Usman 

(2008) dalam Euis Karwati & Donni Juni Priansa
42

 mengungkapkan bahwa 

kepala sekolah sebagai manajer dituntut mengorganisir semua sumber 

daya sekolah menggunakan prinsip “team work”, yang mengandung 

pengertian adanya rasa kebersamaan (together), gemar merasakan 

(empathy), saling membantu (assist), saling penuh kedewasaan (maturity), 

saling mematuhi (willingness), saling teratur (organization), saling 

menghormati (respect), dan saling berbaik hati (kindness). 

Dalam rangka memetakan masa depan pendidikan sekolah, 

mengembangkan capaian mutu sekolah yang diharapkan, memusatkan 

perhatian pada proses belajar mengajar yang efisien, dan menciptakan 

lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa, kepala sekolah 

menjalankan fungsi kepemimpinan yang melibatkan pendidik dan tenaga 

kependidikan. murid yang baik. Proses pendidikan yang berlangsung di 

sekolah dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. 

Jams M. Lipham (1985) dalam Euis Karwati & Donni Juni Priansa 
43

 mengungkapkan bahwa kepala sekolah merupakan mereka yang banyak 

                                                           
42  Euis Karwati & Donni Juni Priansa; op.cit., hal. 37. 
43  Ibid 
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mengetahui tugas-tugas dan mereka yang menentukan irama bagi sekolah 

mereka. 

Mulyasa (2005:25) dalam Euis Karwati & Donni Juni Priansa 
44

 

mengemukakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, serta 

pembinaan tenaga sarana dan prasarana. 

Salah satu unsur pendidikan yang mempengaruhi kinerja guru 

melalui program peningkatan keterampilan staf sekolah adalah kepala 

sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi yang sangat 

berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah, juga harus memiliki 

kemampuan administratif, memiliki komitmen yang tinggi, dan mudah 

beradaptasi dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, kepala sekolah harus 

memiliki kepribadian atau sifat, kemampuan, dan keterampilan yang 

diperlukan untuk memimpin suatu lembaga pendidikan. 

Wirawan 
45

 mengungkapkan bahwa seorang guru bisa diberi tugas 

tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum 

dan persyaratan khusus seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan 

Guru sebagai Kepala Sekolah/Kepala Madrasah. Adapun persyaratan 

umum dan khusus serta masa tugas kepala sekolah adalah sebagai berikut. 

1. Persyaratan Umum 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau 

Diploma-4 (D-IV) kependidikan atau non kependidikan 

perguruan tinggi yang terakreditasi. 

c. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan 

pertama sebagai kepala sekolah/madrasah. 

d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter 

pemerintah. 

e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Memiliki sertifikat pendidik. 

                                                           
44  Ibid., hal. 38 
45  Wirawan, op.cit., hal.548 
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g. Mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, 

kecuali di taman kanak-kanak pengalaman sekurang-kurangnya 3 

tahun. 

h. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai 

negeri sipil dan bagi guru non pegawai negeri pangkat yang 

setara menurut ketentuan yayasan atau lembaga yang berwenang. 

i. Nilai Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dua tahun terakhir 

amat baik untuk nilai kesetiaan dan nilai baik untuk unsur 

penilaian lainnya guru pegawai negeri atau nilai yang sejenis 

untuk guru yang bukan pegawai negeri. 

j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru 

dalam dua tahun terakhir. 

2. Persyaratan Khusus 

a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah 

yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan 

akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. 

b. Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan 

jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik 

yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan 

Direktur Jenderal. 

c. Khusus bagi guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai 

kepala sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri harus 

memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut. 

(1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai 

kepala sekolah/madrasah. 

(2) Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa 

negara di mana yang bersangkutan bertugas. 

(3) Mempunyai wawasan luas tentang seni dan budaya Indonesia 

sehingga dapat mengenalkan dan mengangkat citra Indonesia 

di tengah-tengah pergaulan internasional. 

3. Masa Tugas 

a. Kepala sekolah/madrasah diberi saru kali masa tugas selama 

empat tahun. 

b. Masa tugas dapat diperpanjang satu kali masa tugas jika prestasi 

kinerjanya baik. 
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c. Kepala sekolah/madrasah yang menjabat selama 2 masa tugas 

dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah yang 

memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sebelumnya jika 

memiliki kinerja istimewa. 

4. Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, kembali 

melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatan dan 

berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan 

dan konseling. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah pada Lampiran B. Kepala sekolah sebagai agen 

pembelajaran, perlu kiranya mempunyai beberapa kompetensi, seperti 

kepribadian, supervisi, manajerial, kewirausahaan, dan sosial.  

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut, termasuk bertindak dalam 

kapasitas administrator dan supervisor, diharapkan dapat didukung oleh 

penguasaan talenta tersebut. Kepala sekolah yang efektif adalah mereka 

yang memiliki berbagai keterampilan dan kompetensi yang memadai. 

 

C. Fungsi Kepemimpinan Abdi 

Konsep kepemimpinan abdi menitikberatkan pada pentingnya 

menghargai manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan, sehingga pemimpin 

memandang bahwa pemberdayaan dan pengembangan pengikut 

merupakan amanah yang mesti dipenuhinya. 

Pemimpin pelayan bertanggung jawab untuk melayani dan 

memenuhi kebutuhan pihak lain, yang secara optimal seyogianya menjadi 

motivasi utama dalam kepemimpinan. (Russell & Stone, 2002).
46

 

Kepemimpinan abdi mampu mengembangkan setiap individu di 

sekitarnya, membantu individu supaya berhasil dalam kehidupan dan 

dalam pekerjaan. Prioritas seorang pemimpin pelayan atau pemimpin abdi 

dan akibat yang ditimbulkan oleh pemilihan dan pelaksanaan dari prioritas 

utama tersebut digambarkan dalam bentuk skema yang bisa ditilik pada 

Gambar berikut: 

 

                                                           
46  Donald Lantu, Erich Pesiwarissa & Augusman Rumahorbo, op.cit., hal.30. 
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Gambar 2:  Model perilaku dan fokus dari pemimpin pelayanan 

Sumber: Lantu, 2007, hal. 30 

 

Dari skema tersebut, jelas bahwa dengan memprioritaskan 

pengembangan karyawan sebagai hal yang utama dan pertama, secara 

tidak langsung pemimpin mengarahkan perusahaan menuju keberhasilan 

jangka panjang atau sesuatu yang sifatnya bisa berlangsung secara 

berkesinambungan (sustainability).  

Hal ini bisa terjadi karena perilaku tersebut berdampak pada 

terciptanya berbagai fase yang terjadi secara berurutan dan secara terus 

menerus, yang pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi empat fase. 

Komitmen guru terhadap organisasi dan pekerjaannya akan 

meningkat secara signifikan sebagai hasil dari kegiatan kepala sekolah 

yang secara aktif dan konsisten mengembangkannya sebagai profesional 

atau sebagai anggota organisasinya. 

Pertumbuhan produktivitas guru yang mengarah pada peningkatan 

kinerja juga akan dipengaruhi secara positif oleh pengembangan guru. 

Guru yang sangat puas dengan profesinya, berkomitmen untuk itu, 

terorganisir, dan yang berkinerja baik di tempat kerja pasti akan terus 

memberikan yang terbaik untuk muridnya. 

Guru akan selalu memberikan yang terbaik melalui pekerjaannya 

melalui pelayanan yang prima kepada siswa melalui pembelajaran dan 
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tindakan yang menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja. Nilai tambah 

yang diberikan organisasi melalui guru kepada siswa akan menghasilkan 

output siswa yang berprestasi dan bermutu tinggi.  

Berdasarkan paparan maka bisa disimpulkan bahwa Kepemimpinan 

Abdi Kepala Sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah memberikan 

pelayanan melalui praktik-praktik autentisitas (authenticity) dengan 

kerendahan hati melakukan penyembuhan karyawan serta mendukung 

pertumbuhan personal dengan mengupayakan pemberdayaan segala 

bidang dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun dimensi kepemimpinan abdi kepala sekolah adalah 

autentisitas, kerendahan hati, penyembuhan, pertumbuhan personal, dan 

pemberdayaan. 
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BAB 6 
 

BUDAYA ORGANISASI SEKOLAH 

 

 

 

 

A. Budaya Organisasi 

ekolah merupakan suatu bentuk organisasi mempunyai budaya 

tersendiri yang membentuk corak dan sistem yang utuh dan khas. 

Kekhasan Budaya Organisasi Sekolah tidak terlepas dari visi dan 

proses pendidikan yang berlangsung yang saling berinteraksi dan 

mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain.  

Norma, kebiasaan, anggapan, dan keyakinan organisasi disebut 

sebagai budaya organisasinya. Budaya kadang-kadang dapat dimanfaatkan 

tanpa batas waktu, kadang-kadang perlu diperbaiki, dan kadang-kadang 

perlu dibuang dan diganti dengan budaya baru. Karena pengembangan dan 

pengelolaan budaya organisasi sekolah yang baik akan mendorong 

terwujudnya sekolah unggulan, maka sekolah dapat membentuk dan 

mengendalikan budaya yang ada. 

Koentjaraningrat (2000:181) 
47

 kebudayaan dengan kata dasar 

budaya berasal dari bahasa Sanskerta “buddhayah”, yakni bentuk jamak 

dari buddhi , artinya “budi” atau “akal”. Jadi definisikan budaya adalah 

“daya budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa. 

Ralph Linton (1940) 
48

 mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan 

dari pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang menjadi kebiasaan yang 

dipunyai dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu. 

Dengan memahami konsep dasar budaya secara umum tersebut, 

kemudian akan dibahas tentang implementasi budaya tersebut di dalam 

                                                           
47  Koentjaraningrat. 2000. http://ayhie13.wordpress.com/culture/teori-kebudayaan/ 
48  Ralph Linton.1940. http://dhunkz.wordpress.com/kebudayaan/ 
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organisasi atau yang kerap disebut dengan budaya organisasi (organization 

culture).  

Organisasi dalam hal ini lebih terorganisir secara formal dalam arti 

kerjasama antar anggota yang memiliki kesamaan visi dan misi serta 

sumber daya, landasan hukum yang kuat untuk strukturnya, dan struktur 

organisasi yang terdefinisi dengan baik. Budaya organisasi dapat 

mempengaruhi karyawan untuk bekerja secara efektif karena merupakan 

kekuatan sosial yang tidak terlihat. 

Edgar Schein dalam Wibowo 
49

 mengungkapkan bahwa budaya 

organisasi merupakan filosofi yang mendasari kebijakan organisasi, aturan 

main untuk bergaul, dan perasaan atau iklim yang dibawa oleh persiapan 

fisik organisasi. 

Robbins 
50

 mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem makna 

bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi 

tersebut dari organisasi lain. 

Greenberg dan Baron (1995)
51

 dalam Soetopo menitikberatkan 

budaya organisasi sebagai kerangka kognitif yang berisi sikap, nilai, norma 

perilaku, dan ekspektasi yang dipunyai oleh anggota organisasi. 

Creemers dan Reynolds (1993)
52

 dalam Soetopo menyatakan bahwa 

“Organizational culture is a pattern of beliefs and expectation shared by 

the organization’s members.” Artinya, budaya organisasi merupakan 

keseluruhan norma, nilai, keyakinan dan asumsi yang dipunyai oleh 

anggota di dalam organisasi. 

Edy Sutrisno
53

 mengungkapkan bahwa budaya organisasi 

merupakan perangkat sistem nilai-nilai (value), keyakinan-keyakinan 

(beliefs), asumsi-asumsi (assumptions), atau norma-norma yang telah lama 

berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai 

pedoman perilaku dan pemecahan masalah organisasinya. 

                                                           
49  Wibowo. 2011. Budaya Organisasi Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja 

Jangka Panjang. Jakarta: PT. Rajawali Pers, hal. 17. 
50  Stephen P. Robbins, op.cit., hal. 721. 
51  Hedyat Soetopo. 2010. Perilaku Organisasi Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan. 

Bandung: ROSDA, hal. 122. 
52  Ibid 
53  Edy Sutrisno. 2011. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 

2. 
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Saban individu di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang 

berlaku di dalam organisasinya. Terlebih jika ia sebagai orang baru agar 

bisa diterima oleh lingkungan tempat kerja, ia berusaha mempelajari apa 

yang dilarang dan diwajibkan, apa yang baik dan buruk, apa yang benar 

dan salah, dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan di dalam organisasi tempat kerja tersebut. Dengan demikian, 

budaya organisasi juga menyosialisasikan dan menginternalisasi pada para 

anggota organisasi.  

Wirawan
54

 mendefinisikan budaya organisasi sebagai norma, nilai-

nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya 

(isi budaya organisasi) yang dikembangkan dalam kurun waktu yang lama 

oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan 

diajarkan kepada anggota baru dan diaplikasikan dalam aktivitas 

organisasi sehingga memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota 

organisasi dalam memproduksi produk, melayani para konsumen, dan 

mencapai tujuan organisasi.  

Scain
55

 dalam Soetopo berpendapat bahwa budaya organisasi 

merupakan suatu pola asumsi dasar diciptakan, diketahui, atau 

dikembangkan oleh suatu kelompok untuk mengatasi problem adaptasi 

eksternal dan integrasi internal, sehingga dinilai perlu diajarkan kepada 

para anggota baru sebagai cara yang benar dalam memandang, berpikir 

dan berperasaan tentang masalah yang dihadapinya. Budaya organisasi 

didefinisikan sebagai faktor yang menentukan karakteristik suatu 

organisasi. Nilai-nilai yang diaplikasikan ke dalam dimensi budaya 

organisasi menurut pendapat para pakar berbeda-beda. 

Cox, Jr. (1994) dalam Sutrisno
56

 menuturkan dua dimensi utama 

dalam budaya organisasi yang bisa dideskripsikan dan diperbandingkan di 

antara organisasi-organisasi, yakni kekuatan dan isi. Dimensi kekuatan 

dalam hal ini ialah sejauh manakah norma-norma dan nilai-nilai secara 

jelas dirumuskan dan sejauh manakah diberlakukan secara sungguh-

sungguh. Sedangkan, yang dimaksud dimensi isi dalam budaya ialah nilai-

                                                           
54  Wirawan. 2007. Budaya dan Iklim Organisasi Teori Aplikasi dan Penelitian Jakarta: 

Salemba Empat, hal. 10. 
55  Hedyat Soetopo., op.cit., hal. 125. 
56  Edy Sutrisno., op.cit. hal. 12. 
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nilai, norma-norma, dan gaya-gaya yang spesifik ditetapkan sebagai 

karakteristik bagi suatu organisasi. 

O’Reilly dan Jehn (1986) dalam Soetopo
57

 mengungkapkan tujuh 

karakteristik utama yang menjadi inti dari suatu budaya organisasi. 

Pertama, inovation and risk taking, yakni derajat sejauh mana pekerja 

didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko. Kedua, attention to 

detail, yakni derajat sejauh mana para pekerja diharapkan menunjukkan 

presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Ketiga, outcome 

orientation, yakni sejauh mana pimpinan berfokus pada hasil, bukan pada 

teknis dari proses yang digunakan untuk menjadi hasil. Keempat, people 

orientation, yakni sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan 

efek hasil-hasil pada orang. Kelima, team orientation, yakni sejauh mana 

kegiatan kerja diorganisasikan atas dasar tim kerja daripada individu. 

Keenam, agresiveness, yakni sejauh mana orang-orang bersifat agresif dan 

kompetitif bukan santai-santai. Ketujuh, stability, yakni sejauh mana 

aktivitas organisasi menekankan pemeliharaan status quo, sebagai kontras 

dari pertumbuhan. 

Menurut Victor Tan (2002)
58

 karakter budaya organisasi ada 10, 

diantaranya: 

1. Individual Initiative (Inisiatif Individual), menunjukkan tingkat 

tanggung jawab, kebebasan dan ketidaktergantungan yang dipunyai 

oleh individu. 

2. Risk Tolerance (Toleransi terhadap Risiko), yakni suatu kondisi di 

mana pekerja didorong mengambil risiko, menjadi agresif dan 

inovatif. 

3. Direction (Arah), merupakan kemampuan organisasi menciptakan 

sasaran yang jelas dan menetapkan harapan kinerja. 

4. Integration (Integrasi), yakni suatu tingkatan di mana suatu unit 

dalam organisasi didorong untuk bekerja dengan cara terkoordinasi. 

5. Menagement Support (Dukungan Manajemen). Manajer 

menyediakan komunikasi yang jelas, bantuan, dan dukungan kepada 

bawahannya. 

                                                           
57  Hedyat Soetopo., op.cit., hal. 131. 
58  Wibowo. 2011., op.cit., hal. 47. 
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6. Control (Pengawasan), yakni jumlah aturan dan ketentuan dan 

jumlah pengawasan langsung yang digunakan untuk melihat dan 

mengawasi perilaku karyawan. 

7. Identity (Identitas), yakni suatu tingkatan di mana anggota 

mengidentifikasi dengan organisasi secara keseluruhan, ketimbang 

dengan kelompok kerja tertentu atau bidang keahlian profesional 

tertentu. 

8. Reward System (Sistem Penghargaan), yakni alokasi reward 

(kenaikan upah atau gaji upah), berdasarkan kriteria alokasi biaya 

sesuai dengan kriteria kinerja, sebagai lawan dari senioritas dan 

favoritisme. 

9. Conflict Tolerance (toleransi terhadap konflik), yakni suatu 

tingkatan di mana pekerja didorong untuk menyiram konflik dan 

kritikan secara terbuka. 

10. Communication Pattern (pola komunikasi), yakni suatu tingkatan di 

mana komunikasi dibatasi pada hierarki formal dan kewenangan 

hierarki formal. 

Moh Surya (1997) dalam Sutopo 
59

 menyebutkan bahwa ingkungan 

kerja yang kondusif dapat mendorong dan menciptakan motivasi untuk 

bekerja dengan baik dan efektif pada tingkat fisik, sosial, dan psikologis. 

Karena itu, lingkungan fisik yang ideal dapat dibangun, termasuk 

kebersihan ruangan, desain, fasilitas, dan banyak lagi. Begitu pula dengan 

lingkungan sosial-psikologis, yang meliputi kekerabatan, dinamika 

kelompok, kepemimpinan, pengawasan, promosi, dan aspek kehidupan 

kelompok lainnya. 

Di sekolah, individu dan lingkungannya—baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial—berinteraksi dan berdampak satu sama lain. 

Individu akan mengamati dan merasakan lingkungan ini, yang akan 

menghasilkan kesan dan perasaan tertentu. Melalui penataan lingkungan 

yang beragam, baik fisik maupun sosial, sekolah harus mampu 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi 

setiap warga sekolah. 

                                                           
59  Hedyat Soetopo., loc.cit. 
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B. Definisi Sekolah 

Penerapan budaya organisasi di sekolah tidak jauh berbeda dengan 

penerapan budaya organisasi lainnya. Kualitas para pengikutnya dan jenis 

nilai dominan yang diciptakannya adalah satu-satunya perbedaan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab 

untuk berusaha mengembangkan, melestarikan, dan menularkan nilai-nilai 

budaya kepada anak didiknya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang 

dibina di sana. 

Sekolah berasal dari bahasa Latin, yaitu “skhole, scola, scolae” atau 

“skhola” yang berarti waktu luang atau waktu senggang, di mana saat itu 

sekolah merupakan kegiatan di waktu luang, bagi anak-anak di tengah-

tengah kegiatan utama mereka, yakni bermain dan menghabiskan waktu 

untuk menikmati masa anak-anak dan remaja.
60

 

Menurut Nawawi (1982)
61

 dalam Saiful Sagala, sekolah tidak boleh 

diartikan sekedar sebagai sebuah ruangan, gedung, atau tempat anak-anak 

berkumpul dan mempelajari sejumlah wawasan pengetahuan. Namun, 

sekolah sebagai institusi mempunyai peran yang jauh lebih luas ketimbang 

hal tersebut Sekolah sebagai lembaga pendidikan terikat akan norma dan 

budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai. 

Weingartner (1973) dalam Saiful Sagala mengungkapkan bahwa 

“School as institution is the specific set of essential function is serves in 

our society”. Sekolah didefinisikan sebagai institusi yang spesifik dari 

seperangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat.
62

 

Reimer dalam Soedomo (1987) dalam Saiful Sagala 

mengungkapkan bahwa sekolah merupakan lembaga yang menghendaki 

kehadiran penuh kelompok usia tertentu dalam ruang kelas yang dipimpin 

oleh guru guna mempelajari kurikulum yang bertingkat.
63

 

Sementara itu, Gorton (1976:84)
64

 dalam Saiful Sagala 

mendefinisikan sekolah sebagai salah satu sistem organisasi yang di 

                                                           
60  Euis Karwati, & Donni Juni Priansa. 2013. op.cit., hal. 46. 
61  Saiful Sagala. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat Strategi 

Memenangkan Persaingan Mutu. Jakarta: PT. Nimas Multima. hal. 53. 
62  Ibid 
63  Ibid 
64  Ibid 
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dalamnya ada sejumlah orang yang bekerja sama guna mencapai tujuan 

sekolah yang dikenal sebagai tujuan instruksional. 

Dalam perkembangannya, sekolah merupakan lembaga yang bersifat 

kompleks dan unik. Bersifat kompleks sebab sekolah sebagai organisasi 

mempunyai berbagai dimensi yang saling berkaitan dan saling menunjang 

satu sama lain. Bersifat unik karena sekolah mempunyai karakter 

tersendiri, di mana di dalamnya ada proses belajar mengajar, dan tempat 

terselenggaranya pembudayaan peserta didik.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus mampu 

mengembangkan semua potensi yang dipunyai oleh peserta didik, 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam 

menjalankan fungsinya, sekolah harus mampu menyelenggarakan proses 

pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. 

Tiga pilar fungsi sekolah yang bisa diwujudkan dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran ialah fungsi penyadaran, fungsi progresif, 

dan fungsi mediasi.
65

 

Pertama, Fungsi Penyadaran. Fungsi penyadaran disebut juga 

dengan fungsi konservatif. Artinya, sekolah bertanggung jawab untuk 

mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejatian 

diri sebagai manusia. Pendidikan sebagai instrumen penyadaran bermakna 

artinya sekolah berfungsi untuk membangun kesadaran untuk tetap berada 

pada tataran sopan santun, beradab, dan bermoral. 

Kedua, Fungsi Progresif. Fungsi progresif disebut juga dengan 

fungsi reproduksi, yakni merujuk pada eksistensi sekolah sebagai 

pembaharu maupun mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih 

maju. 

Ketiga, Fungsi Mediasi. Artinya, menjembatani antara fungsi 

konservatif dan fungsi progresif, yakni sekolah sebagai lembaga yang 

mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Sekolah harus mampu 

mejadi pengubah dari masyarakat yang ada menjadi masyarakat yang lebih 

maju. Sekolah dalam menjalankan fungsinya mengacu pada fungsi belajar 

dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.  

                                                           
65  Ibid; hal. 47 
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C. Fungsi Budaya Organisasi 

Perilaku, komitmen, dan produktivitas karyawan yang baik akan 

dipengaruhi oleh budaya organisasi yang ditangani secara efektif sebagai 

alat manajemen. Meskipun tidak terlihat, nilai-nilai budaya adalah 

kekuatan yang memotivasi perilaku dan mengarah pada kinerja yang 

efisien. 

Beberapa manfaat budaya organisasi dikemukakan oleh Robins 

(1993) dalam Sutrisno
66

.  

Pertama, membatasi peran yang membedakan antara organisasi 

yang satu dengan organisasi yang lain. Setiap organisasi memiliki peranan 

yang berbeda sehingga perlu mempunyai akar budaya yang kuat dalam 

sistem dan kegiatan yang terdapat di dalam organisasi. 

Kedua, menimbulkan rasa mempunyai identitas bagi para anggota 

organisasi. Dengan budaya organisasi yang kuat, anggota organisasi akan 

merasa mempunyai identitas yang menjadi ciri khas organisasi. 

Ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan 

kepentingan individu. 

Keempat, menjaga stabilitas organisasi. Kesatuan komponen-

komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama 

akan membikin keadaan organisasi menjadi stabil. 

Wirawan
67

 mengungkapkan peran budaya organisasi terhadap 

organisasi, anggota organisasi dan mereka yang berhubungan dengan 

organisasi. 

Pertama, Identitas Organisasi. Budaya organisasi berisikan satu set 

karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakannya dengan 

organisasi yang lain. 

Kedua, Menyatukan Organisasi. Budaya organisasi merupakan lem 

normatif yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Norma, 

nilai-nilai, dan kode etik budaya organisasi menyatukan dan 

mengoordinasikan anggota organisasi. 

Ketiga, Reduksi Konflik. Apabila terjadi perbedaan atau konflik, 

budaya organisasi memiliki cara-cara untuk menyelesaikannya. Pada 

budaya organisasi birokratis atau autokratis, pemimpin merupakan penentu 

                                                           
66  Edy Sutrisno. op.cit. hal. 27. 
67  Wirawan. op.cit. hal. 35. 
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bagi penyelesaian konflik. Dalam budaya organisasi demokratis, 

musyawarah untuk mufakat atau voting merupakan cara untuk 

menyelesaikan perbedaan maupun konflik. 

Keempat, komitmen kepada Organisasi dan Kelompok. Budaya 

organisasi yang kondusif mengembangkan rasa memiliki dan komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya. 

Kelima, Reduksi Ketidakpastian. Budaya organisasi mengurangi 

ketidakpastian dan meningkatkan kepastian. Budaya organisasi 

menentukan arah, apa yang hendak dicapai, dan cara mencapainya. 

Keenam, Menciptakan Konsistensi. Budaya organisasi menciptakan 

konsistensi berpikir, berperilaku, dan merespons lingkungan organisasi. 

Budaya organisasi memberikan peraturan, prosedur, panduan, dan pola 

memproduksi dan melayani konsumen, pelanggan, nasabah, maupun klien 

organisasi. 

Ketujuh, Motivasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai 

kekuatan tidak terlihat atau invisible force di belakang faktor-faktor 

organisasi yang kelihatan dan mampu diobservasi. Budaya organisasi 

memotivasi anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi. 

Kedelapan, Kinerja Organisasi. Budaya organisasi yang kondusif 

mampu menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja tinggi. 

Kesembilan, Keselamatan Kerja. Budaya organisasi memengaruhi 

keselamatan kerja. Guna meningkatkan kinerja mesti dikembangkan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Kesepuluh, Sumber Keunggulan Kompetitif. Budaya organisasi 

menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif, yang kuat mendorong 

motivasi kerja, konsistensi, efektivitas dan efisiensi, serta menurunkan 

ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar 

dan persaingan. 

Bylinsky, G. (1998), mengungkapkan bahwa organizational 

cultures can have many functional effects on organizations and their 

management. The various functions help the organization adapt to its 

external environment and coordinate its internal systems and processes.
68

 

Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi dalam organisasi dan 

                                                           
68  Champoux Joseph E. op.cit., hal. 75. 
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manajemen. Beberapa fungsi bisa membantu organisasi dalam menghadapi 

pengaruh dari luar dan sebagai koordinat sistem internal dan proses. 

Berdasarkan paparan di atas, Budaya Organisasi Sekolah merupakan 

sistem makna bersama yang diimplementasikan kepada anggota organisasi 

dengan dukungan manajemen, dalam menciptakan arah, mendorong 

pekerja untuk berani mengambil risiko dan secara terintegrasi melakukan 

pengawasan dalam melaksanakan aktivitas guna mencapai tujuan 

organisasi 

Adapun dimensi budaya organisasi sekolah, di antaranya dukungan 

manajemen (management support), identitas (identity), arah (direction), 

integrasi (integration), dan pengawasan (control). 

  



 

45 

 

 

BAB 7 
 

KEFAKTUALAN 

 

 

 

 

erdapat beberapa riset sebelumnya yang berkenaan dengan variabel 

servant leadership atau kepemimpinan abdi, budaya organisasi dan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) atau perilaku 

kewargaan organisasi. 

Wiwik Sumiyarsih, Endah Mujiasih & Jati Arianti
69

 meneliti tentang 

hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada Karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang. 

Hasil risetnya menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan emosional dan OCB pada karyawan CV. Aneka Ilmu 

Semarang, sebagaimana ditunjukkan oleh angka koefisien korelasi rxy = 

0,747 dengan tingkat signifikansi korelasi p = 0,001 (p<0,05). Keadaan ini 

bisa diartikan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional, maka semakin 

tinggi juga kemunculan OCB karyawan. Pun, sebaliknya, jika kecerdasan 

emosional semakin rendah, maka akan kemunculan OCB karyawan juga 

semakin rendah. 

Selain itu, didapatkan juga R=0,559, yang artinya, kecerdasan 

emosional memberikan sumbangan efektif sebesar 55,9% terhadap OCB. 

Hal ini membuktikan bahwa kecerdasan emosional bisa menentukan OCB 

karyawan. Karyawan yang mempunyai kecerdasan emosional akan 

merasakan emosi yang positif dan menyenangkan (senang, bersemangat, 

aktif percaya diri) sehingga menunjukkan kecenderungan membantu rekan 

kerja lain, lebih kooperatif dalam bekerja dengan divisi atau rekan kerja 

lain sehingga bisa meningkatkan kinerja. 

                                                           
69  Wiwik Sumiyarsih, Endah Mujiasih & Jati Arianti. op.cit. hal. 24 
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Kecerdasan emosional juga memberikan sumbangan efektif sebesar 

0,559, artinya OCB karyawan sebesar 55,9% ditentukan oleh kecerdasan 

emosional dan sisanya yakni 44,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini yang disinyalir turut berperan terhadap OCB 

karyawan. Kecerdasan emosional karyawan yang tinggi akan memberikan 

peluang kepada individu untuk menunjukkan OCB. Ketika dilakukan 

penelitian, sampel penelitian mempunyai OCB dalam kategori tinggi. 

Kondisi ini ditunjukkan dengan persentase karyawan yang mempunyai 

OCB dalam kategori tinggi sebesar 46,02% (52 dari 113 karyawan) dan 

berada dalam rentang nilai 71,5-84,5 (kategori tinggi). 

Terdapat beberapa faktor yang disinyalir berperan dalam OCB 

karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang. Pertama, tugas yang saling 

berhubungan antarkaryawan mendorong karyawan untuk saling 

membantu, jika terjadi hambatan dalam pekerjaan karyawan di suatu divisi 

kerja, maka akan berdampak pada pekerjaan karyawan di divisi lainnya. 

Supaya pekerjaan berjalan lancar, maka karyawan diharapkan bisa turut 

membantu menyelesaikan permasalahan pekerjaan karyawan lainnya. 

Kedua, Pemenuhan kontrak psikologis terjadi saat karyawan merasa bahwa 

organisasi telah memenuhi janji yang telah ditetapkan untuk dirinya. CV. 

Aneka Ilmu telah berusaha memenuhi hak karyawan, misalnya gaji, 

kesempatan untuk beribadah dan beristirahat tepat waktu, dan pengalaman 

kerja melalui training/pelatihan perusahaan, meningkatkan intensif 

ataupun bonus bagi karyawan, baik berupa materi (uang tunai) maupun 

nonmateri (umrah dan rekreasi). Peningkatan gaji atau benefit (intensif dan 

bonus) akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, Kondisi tersebut 

pada akhirnya bisa meningkatkan kemunculan OCB karyawan. Ketiga, 

Komitmen organisasi dari karyawan salah satunya bisa dilihat dari masa 

kerja. Rerata mempunyai masa kerja lebih dari empat tahun, bahkan ada 

yang bekerja belasan hingga puluhan tahun. Lamanya masa kerja tersebut 

menjadikan karyawan mempunyai komitmen yang tinggi. 

Hasil penelitian tentang hubungan kecerdasan emosional dengan 

OCB karyawan ini juga menunjukkan bahwa kecerdasan emosi karyawan 

CV. Aneka Ilmu Semarang ketika penelitian berada pada kategori tinggi 

dengan jumlah sampel yang ada dalam kategori ini yakni sebanyak 41 

orang (55,75%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mean empiris 
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variabel kecerdasan emosional sebesar 72,28 yang berada dalam rentang 

nilai 67-78 (kategori tinggi). 

Kecerdasan emosional karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang berada 

pada kategori tinggi karena faktor lingkungan. Sebagai perusahaan 

percetakan dan penerbitan yang mempunyai rutinitas memproduksi buku-

buku keagamaan—di samping memproduksi buku-buku pendidikan, bisa 

menciptakan lingkungan kerja menjadi lebih agamis. Kondisi ini mampu 

meningkatkan keimanan karyawan karena karyawan menjadi lebih 

memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan 

mengimplementasikannya pada perilaku sehari-hari. 

Berikutnya, riset yang dilakukan oleh Vania Claresta Prabowo dan 

Roy Setiawan
70

 mengenai Pengaruh Servant Leadership dan Komitmen 

Organisasional Karyawan terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) pada Blue Bird Group Surabaya. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

(uji t) maka didapatkan bahwa Hipotesis 1 (H1) yakni servant leadership 

memengaruhi Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Blue Bird 

Group Surabaya tidak terbukti benar, karena berdasarkan perhitungan 

didapatkan t hitung servant leadership sebesar 0,078 dengan tingkat 

signifikan > 0,05, maka H0 di terima dan H1 secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap OCB (Y). Berdasarkan hasil uji hipotesis 

(uji t) selanjutnya, menunjukkan bahwa hipotesis (H2) yakni komitmen 

organisasional memengaruhi Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Blue Bird Group Surabaya, terbukti benar, berdasarkan perhitungan 

didpaatkan t hitung Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebesar 

4,911 dengan tingkat signifikansi < 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak, berarti komitmen organisasional (x2) secara parsial berpengaruh 

signifikansi terhadap OCB (Y). Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji F), 

hipotesis yang dihasilkan sesuai untuk menggambarkan hipotesis (H3) 

yakni Servant Leadership dan Komitmen Organisasional memengaruhi 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Blue Bird Group 

Surabaya didapatkan hasil Fhitung 22,726 dengan tingkat signifikansi < 0,05, 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, Servant Leadership 

(X1) dan Komitmen Organisasional (X2) secara simultan memengaruhi 

OCB (Y). 

                                                           
70  Vania Claresta Prabowo dan Roy Setiawan, loc.cit. 
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Adwina Hardiyanti 
71

 

bertajuk hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

organisasi dengan motivasi kerja guru pada Sekolah Menengah Atas 

Negeri Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Jakarta Timur. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja guru pada 

SMAN RSBI di Jakarta Timur (thitung = 9,124;ttabel=1,661;p=0,000), gaya 

kepemimpinan kepala sekolah mempunyai hubungan yang cukup kuat dan 

positif dengan Motivasi kerja guru pada SMAN RSBI di Jakarta Timur, 

Koefisien Korelasi = 0,687), budaya organisasi mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan motivasi kerja guru pada SMAN RSBI di Jakarta 

Timur (thitung=10,660; ttabel =1,661; p = 0,000), dan budaya organisasi 

mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan motivasi kerja guru 

pada SMAN RSBI di Jakarta Timur (koefisien korelasi = 0,742), gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi secara simultan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja guru pada 

SMAN RSBI di Jakarta Timur (Fhitung =70,166; Ftabel=3,10;p=0,000). Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi secara simultan atau 

bersama-sama mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan 

motivasi kerja guru pada SMAN RSBI di Jakarta Timur (Koefisien 

Korelasi = 0,777). Kemampuan seorang pemimpin untuk mengaplikasikan 

gaya kepemimpinan, khususnya sebagai kepala sekolah yang tepat dalam 

organisasi akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 

motivasi kerja guru. Guru yang bekerja dengan motivasi tinggi akan 

menghasilkan output yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain 

itu, juga perlu diimbangi dengan kemampuan seorang pemimpin, yakni 

kepala sekolah yang meningkatkan budaya organisasi sekaligus bisa 

menanamkan nilai-nilai yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

                                                           
71  Adwina Hardiyanti. 2012. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Budaya Organisasi dengan Motivasi Kerja Guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Jakarta Timur. Jakarta: Pascasarjana 

UHAMKA 
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BAB 8 
 

PARADIGMA KONSEP DAN 

KONTEMPLASI PEMIKIRAN 

 

 

 

 

A. Paradigma Konsep 

1. Hubungan antara Perilaku Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah dengan Kewargaan Organisasi Guru 

erilaku kewargaan organisasi merupakan tindakan seseorang di luar 

kewajibannya, tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tidak 

membutuhkan deskripsi pekerjaan dan sistem imbalan formal, 

sifatnya sukarela dalam bekerja sama dengan partner kerja, dan menerima 

perintah secara khusus tanpa keluhan. Perilaku ini muncul karena perasaan 

sebagai anggota organisasi dan merasa puas jika bisa melakukan suatu 

yang lebih kepada organisasi. 

Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaanya, seorang guru akan 

sangat membutuhkan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan dari 

pemimpin. Interaksi antara atasan dengan bawahan yang berkualitas tinggi 

akan memberikan dampak tertentu, misalnya meningkatnya kepuasan 

kerja, produktivitas kinerja guru, dan seorang atasan akan berpandangan 

positif terhadap bawahannya sehingga akan merasakan bahwa atasannya 

banyak memberikan dukungan dan motivasi. Interaksi antara atasan dan 

bawahan juga diyakini sebagai prediktor perilaku kewargaan organisasi.  

Seorang kepala sekolah harus bisa memberikan semangat dan 

bimbingan kepada bawahannya sehingga dalam menjalankan tugasnya, 

guru akan mempunyai efektivitas kerja yang tinggi dan diharapkan mampu 

memberikan hasil yang memuaskan, baik bagi sekolah maupun guru itu 

sendiri.  

P 
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Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah merupakan kemampuan 

kepala sekolah dalam memberikan pelayanan lewat integritas kerendahan 

hati, empati, dan penyembuhan karyawan serta mendukung pertumbuhan 

personal yang dilakukan dalam kewajaran dan keadilan dengan 

mengupayakan pemberdayaan seluruh bidang dan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

Kepemimpinan abdi bermula dari perasaan tulus yang timbul dari 

hati yang berkehendak untuk melayani. Selain itu, biasanya terjun 

langsung di dalam organisasi untuk mampu membangun dan mendorong 

karyawannya supaya terus berkembang.  

Dengan demikian, kepala sekolah sebagai pemimpin yang 

mempunyai jiwa melayani atau servant leadership terhadap followers 

dengan ketulusan dan memberikan teladan, maka hal ini bisa 

menumbuhkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) atau perilaku 

kewargaan organisasi juga pada guru. Berdasarkan paparan di atas 

disinyalir ada hubungan yang positif antara kepemimpinan abdi kepala 

sekolah dan perilaku kewargaan organisasi guru. 

 

2. Hubungan antara Budaya Organisasi dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi 

Pentingnya Organizational Citizenship Behavior (OCB) bagi 

seluruh bentuk organisasi dan mencatat bahwa Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) meningkatkan efektivitas organisasi lewat berbagai jalan. 

Sejatinya, kinerja individual memengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja 

sehingga memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Guru yang terdorong untuk berhasil akan memberikan pengetahuan 

dengan kemampuan terbaiknya, meningkatkan pembelajaran siswa sebagai 

objek pembelajaran, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Organisasi harus mampu menangani masalah yang ditimbulkan oleh 

perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, jika anggotanya 

menunjukkan perilaku kewargaan organisasi yang baik. 

Budaya Organisasi Sekolah yang baik akan memberikan motivasi 

kepada saban individu yang terdapat untuk mencapai tujuan organisasi. 

Mereka merasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merealisasi 

tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi, mereka juga 
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termotivasi untuk menggunakan perilaku dan cara tertentu yang sejalan 

dengan budaya organisasi. 

Budaya Organisasi Sekolah merupakan sistem makna bersama yang 

berisikan nilai-nilai, norma, perilaku, dan ekspektasi yang disosialisasikan 

serta diaplikasikan kepada anggota organisasi dengan dukungan 

manajemen, dalam menciptakan arah, melakukan inovasi, mendorong 

pekerja untuk berani mengambil risiko dan secara terintegrasi melakukan 

pengawasan dalam melaksanakan aktivitas guna mencapai tujuan 

organisasi. 

Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas, disinyalir bahwa ada 

hubungan yang positif antara budaya organisasi dengan perilaku 

kewargaan organisasi. 

 

3. Hubungan antara Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan 

Budaya Organisasi Sekolah Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru  

Kepemimpinan abdi berperan peran penting terhadap perilaku 

kewargaan organisasi karena tujuan utama dari seorang pemimpin abdi 

ialah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan pihak lain, yang secara 

optimal semestinya menjadi motivasi utama kepemimpinan. 

Kepemimpinanbisa menstimulasikan perilaku kewargaan organisasi, guru 

yang mendapatkan kepemimpinan abdi, akan mampu bekerja dengan 

efektif, bahkan melebihi apa yang dibebankan kepadanya. 

Selain itu, Perilaku Kewargaan Organisasi Guru merupakan perilaku 

sukarela guru yang secara spontan memberikan pertolongan kepada orang 

lain dan secara sportif menjalankan tugas tanpa mengeluh berdasarkan rasa 

tanggung jawab yang muncul dari kata hati serta turut andil dalam 

meningkatkan efektivitas unit kerja organisasi. 

Budaya organisasi yang dibudayakan dalam suatu organisasi 

berdampak pada efisiensi unit kerja organisasi. Sistem nilai dan keyakinan 

internal organisasi yang mengatur bagaimana anggotanya berperilaku 

dikenal sebagai budaya organisasi. Kinerja organisasi dan tingkat kepuasan 

yang dirasakan karyawan dalam bekerja secara signifikan dipengaruhi oleh 

budaya organisasi. 
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Dengan demikian, bisa disinyalir bahwa ada hubungan yang positif 

antara kepemimpinan abdi dan budaya organisasi dengan perilaku 

kewargaan organisasi. 

 

B. Kontemplasi Pemikiran 

1. Terdapat hubungan positif antara Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Ini 

menunjukkan bahwa makin tinggi Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah, makin tinggi pula Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

2. Terdapat hubungan positif antara Budaya Organisasi Sekolah 

dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Ini mengindikasikan 

bahwa, makin tinggi Budaya Organisasi Sekolah, maka makin tinggi 

pula Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

3. Terdapat hubungan positif antara kepemimpinan abdi dan Budaya 

Organisasi Sekolah secara bersama dengan Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru. Hal ini menunjukkan makin tinggi kepemimpinan 

abdi, makin tinggi budaya organisasi maka makin tinggi pula 

pemberdayaan masyarakat. 

  



 

53 

 

 

BAB 9 
 

TINDAK LANJUT 

 

 

 

 

A. Mengenal Lapangan  

emilihan lokasi penelitian ini akan sangat memengaruhi 

keseluruhan hasil penelitian, maka penentuan lokasi dan populasi 

penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pokok 

permasalahan, kemampuan peneliti dalam menjangkau responden secara 

teknis, dan kesediaan dari responden untuk terlibat. Berdasarkan alasan 

teknis tersebut, riset dilakukan di SMA Negeri Kecamatan Jagakarsa, 

Jakarta Selatan, di SMA Negeri 38 dan SMA Negeri 97. Adapun riset 

berlangsung selama 12 bulan, mulai September 2013-Agustus 2014.  

 

B. Strategi Pendalaman 

1. Tindak Lanjut Pendalaman 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik 

korelasional. Adapun konstelasi masalah ini menggambarkan hubungan X1 

dengan Y, hubungan X2 dengan Y dan X1 dan X2 secara bersamaan 

berhubungan dengan Y. Adapun konstelasi masalahnya adalah sebagai 

berikut.  

 

 

Gambar 3:  Desain Pendalaman 

P 
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Keterangan 

Y :  Perilaku kewargaan organisasi  

X1 :  Kepemimpinan abdi 

X2 :  Budaya organisasi 

 :  Epsilon adalah variabel bebas lain yang tidak diukur atau diteliti 

yang berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) 

 

2. Pendalaman Kuantitatif 

Guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka pendekatan yang 

dipandang tepat ialah pendekatan kuantitatif. Hal ini berdasarkan asumsi 

bahwa data yang dikumpulkan lewat kuesioner berupa data kuantitatif 

dengan skala sikap (skala Likert) dan beberapa data lain dengan interval 

tertentu. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan alasan bahwa 

tujuan penelitian ini berusaha menguji ada atau tidaknya hubungan 

korelasional antara variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan 

Budaya Organisasi Sekolah dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

Dengan demikian, jenis penelitian yang dipilih ialah penelitian deskriptif 

kuantitatif korelasional. Sejalan dengan hal ini, maka dibutuhkan analisis 

statistik sebagai prosedur pengolahan dan penarikan simpulan 

 

C. Generalisasi dan Representasi 

1. Generalisasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari, lalu ditarik simpulannya. Dalam hal ini, 

populasinya ialah semua guru di SMA Negeri Kecamatan Jagakarsa 

sebanyak 172 orang. Adapun uji coba dilakukan pada 30 orang. 

 

Tabel 1.  Data Guru SMA Negeri Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 

No Nama Sekolah Jumlah Guru Guru PNS 

1 SMA Negeri 38 58 38 

2 SMA Negeri 49 46 39 

3 SMA Negeri 97 68 58 

 Jumlah 172 135 

Sumber: Data olahan peneliti 

 



 

55 

2. Representasi 

Jumlah sampel yang digunakan sebagai representasi responden 

ditentukan dengan menggunakan teknik proportional sampling. Teknik ini 

menghendaki cara pengambilan sampel dari saban subpopulasi dengan 

memperhitungkan besar kecilnya sub-subpopulasi tersebut. Guna 

menentukan ukuran sampel minimal pada penelitian ini setelah diketahui 

ukuran populasi maka di gunakan rumus Slovin. Adapun rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒2)
 

Di mana: 

n = Ukuran sampel 

N = Populasi 

e  = Margin kesalahan = 0.05 

 

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh sampel guru 

sebagai berikut. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒2)
 

𝑛 =
135

1 + 135(0,052)
 

𝑛 = 100,93 101 

Setelah didapatkan sampel guru, maka langkah beirkutnya adalah 

menentukan sampel setiap guru dari SMA di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta 

Selatan, di mana diambil sampel secara acak. Dalam penarikan sampel 

guru dilakukan secara proporsional yang bisa dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
X 𝑛 

Keterangan 

N = Populasi 

Ni = Ukuran populasi stratum 1 
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n = Jumlah sampel keseluruhan 

ni = Ukuran sampel 

 

Tabel 2.  Sampel guru 

No Nama Sekolah Populasi Sampel Uji Coba 

Instrumen 

1 SMA Negeri 38 
38 

101

135
X 38 = 28 

30

135
X 38 = 8 

2 SMA Negeri 49 
39 

101

135
X 39 = 29 

30

135
X 39 = 9 

3 SMA Negeri 97 
58 

101

135
X 58 = 43 

30

135
X 58 = 13 

Jumlah 135 101 30 

 

D. Pengintegrasian Informasi 

Teknik pengumpulan data mencakup tiga variabel penelitian, di 

antaranya Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah, Budaya Organisasi 

Sekolah, dan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Kegiatan 

pengumpulan data untuk ketiga variabel tersebut dilangsungkan di SMA di 

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

Pengukuran variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru, 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah, dan Budaya Organisasi Sekolah 

dilakukan dengan menggunakan instrumen berbentuk angket yang diisi 

atau dijawab oleh guru dengan penilaian menggunakan skala Likert. 

Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, dilakukan persiapan instrumen yang akan digunakan, 

dan kelengkapan administrasi, serta sarana lain yang berhubungan dengan 

pelaksanaan penelitian nanti, yaitu dengan kegiatan sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan Instrumen 

Instrumen yang digunakan ialah kuesioner yang bisa diisi sendiri 

oleh responden (self administrated), berupa pertanyaan harapan dan 

persepsi. Kuesioner didahului dengan melakukan uji validitas 

menggunakan metode Product Moment Pearson, sementara uji 
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reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach dan dilakukan uji 

coba pada responden. 

b. Persiapan Administrasi 

Dilakukan uji coba instrumen dan perizinan riset. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti. Adapun cara 

pengukuran yang dilakukan pada setiap responden, di antaranya a) 

pembagian kuesioner kepada responden, b) memberikan penjelasan 

tentang maksud dan tujuan kegiatan penelitian, c) melanjutkan penjelasan 

tentang kuesioner dan bagaimana cara mengisinya, d) kuesioner yang telah 

diisi oleh responden dikumpulkan oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan jawaban dan apabila ada pertanyaan yang belum dijawab, 

responden dimohon untuk menjawabnya, dan e) setelah data terkumpul, 

dilanjutkan dengan pengolahan data. 

 

E. Sarana Tindak Lanjut 

1. Variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

a. Definisi Konseptual 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru merupakan kebebasan 

individu guru yang secara spontan menunjukkan perilaku alturisme, 

courtesy, sportmanship, civic virtue dan conscientousnes yang tidak 

menjadi bagian dari kewajiban kerja formal, tetapi mendukung 

secara efektif berfungsinya organisasi tersebut. 

b. Definisi Operasional 

Tinggi rendahnya skor perilaku kewargaan organisasi dalam diri 

guru yang didapatkan dari jawaban responden atas butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner dengan menggunakan skala Likert 4 

dari 39 pertanyaan yang diuraikan dari Dimensi Altruisme dengan 

indikator 1) Rela berkorban untuk kepentingan orang lain, 2) 

Menolong tanpa pamrih. Dimensi Courtesy dengan indikator 1) 

Menjaga hubungan baik, 2) Sopan dan taat, 3) Mencegah timbulnya 

masalah, 4) Memaksimalkan penggunaan waktu. Dimensi 

Sportimanship dengan indikator 1) Mudah beradaptasi dengan 

lingkungan kerja, 2) Tidak mengeluh dalam bekerja. Dimensi Civic 
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Virtue dengan indikator 1) Berkontribusi terhadap kemajuan 

organisasi, 2) Loyalitas terhadap organisasi. Dimensi Consciousness 

dengan indikator 1) Menunjukkan perilaku yang melebihi dari 

prasyarat minimum yang ada, 2) Berkerja secara efektif dan efisien, 

3) Disiplin. Skor diperoleh dengan empat alternatif jawaban, yaitu 

Selalu (SL) dengan bobot 4, Sering (SR) dengan bobot 3, Jarang 

(JR) dengan bobot 2, Tidak Pernah (TP) dengan bobot 1. 

c. Kisi-Kisi 

Sebaran instrumen dibangun dengan mengacu pada kisi-kisi yang 

disusun berdasarkan konstruk yang disintesiskan dari sejumlah teori 

yang mendasari variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

Adapun kisi-kisi yang ditampilkan merupakan matriks dan dimensi 

dan indikator serta sebaran butir instrumen. Adapun kisi-kisi 

variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru yang digunakan 

sebagaimana bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 3.  Kisi-Kisi Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

Variabel Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

(Y) 

Perilaku 

Kewargaan 

Organisasi 

Guru 

1. Altruisme 

 

1.1 Rela berkorban untuk 

kepentingan orang lain 

1.2 Menolong tanpa 

pamrih 

1,2 

 

3,4 

2 

 

2 

2.  Courtesy 

 

2.1 Menjaga hubungan 

baik 

2.2 Sopan dan taat 

2.3 Mencegah timbulnya 

masalah 

2.4 Memaksimalkan 

penggunaan waktu 

5,6 

 

7 

8.9 

 

10,11 

2 

 

1 

2 

 

2 

3. Sportimanship 3.1 Mudah beradaptasi  

3.2 Tidak mengeluh dalam 

bekerja 

12,13 

14,15 

2 

2 

4. Civic Virtue 4.1 Berkontribusi terhadap 

kemajuan organisasi 

4.2 Loyalitas terhadap 

organisasi 

16,17 

 

18 

2 

 

1 

5.  Consciousness 

 

5.1 Menunjukkan perilaku 

yang melebihi dari 

19,20 

 

2 
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Variabel Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

prasyarat minimum 

yang ada 

5.2 Berkerja secara efektif 

dan efisien 

5.3 Disiplin 

 

 

21,22 

 

23,24 

 

 

2 

 

2 

Jumlah 24 

 

d. Validasi Instrumen 

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, saban butir instrumen 

harus memenuhi syarat validitas butir instrumen Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru dengan cara menganalisis hubungan 

antarskor setiap butir dengan skor total menggunakan rumus 

korelasi Pearson’s Product Moment. Dari perhitungan tersebut, 

menghasilkan butir-butir yang valid dan tidak valid (drop), dengan 

membandingkan rhitung dengan rtabel. Adapun rumus korelasi 

Pearson’s Product Moment adalah sebagai berikut. 

r =

  

Keterangan: 

r  :  koefisien korelasi Product Moment  

n  :  jumlah individu dalam sampel  

Σx  :  jumlah skor variabel x  

Σy  : jumlah skor variabel y 

Σx
2
 : jumlah kuadrat variabel x  

Σy
2
 :  jumlah kuadrat variabel y 

 

Guna mengetahui validitas butir instrumen, maka harus melihat 

besaran rxy yang didapatkan, lalu dibandingkan dengan harga kritis r 

Product Moment pada n = 30. Apabila r hitung > r tabel, maka butir 

instrumen tersebut valid dan kemudian akan digunakan untuk 

menjaring data. Sebaliknya, jika r hitung < r tabel, maka butir tersebut 

tidak valid (drop) dan berikutnya tidak digunakan untuk menjaring 
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data. Dalam tabel harga kritis r tabel Product Moment diketahui 0,861 

untuk n = 30 dengan α = 0,05. 

Penilaian instrumen Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

menggunakan skala penilaian (Likert scale) di mana jawaban dari 

setiap item memiliki jawaban gradasi dari sangat positif hingga 

negatif. 

Uji validitas instrumen Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

dilakukan dengan batuan IBM Statistical Program for Social 

Science (SPSS) Sofware20. 

e. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas terhadap butir-butir instrumen variabel Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru yang valid kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

α = 

 

Keterangan:  

k  : banyaknya belahan item 

S i 
2  

:
 

varians dari item ke-1 

S
2 

total  : total varians dari keseluruhan item 

 

Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen dilakukan setelah 

butir yang tidak valid (drop) tidak digunakan, sehingga tidak 

diperhitungkan dalam perhitungan ini. 

 

2. Variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

a. Definisi Konseptual 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah merupakan kemampuan 

kepala sekolah dalam memberikan pelayanan lewat praktik-praktik 

autentisitas (authenticity) dengan kerendahan hati melakukan 

penyembuhan karyawan serta mendukung pertumbuhan personal 

dengan mengupayakan pemberdayaan seluruh bidang guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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b. Definisi Operasional 

Tinggi rendahnya skor Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah yang 

didapatkan dari jawaban responden atas butir-butir pertanyaan 

dalam kuesioner dengan menggunakan skala Likert 4 dari 63 

pertanyaan yang dijabarkan dari Dimensi Auntentisitas dengan 

indikator 1) Integritas, 2) Bertanggung jawab, 3) Keinginan untuk 

belajar dari orang lain. Dimensi Kerendahan Hati dengan indikator 

1) Memperlakukan orang lain dengan penghormatan, 2) 

Menghindari simbol status, 3) Menghindari perlakuan istimewa atau 

khusus, 4) Mengakui keterbatasan diri, 5) Mengakui kesalahan, 6) 

Mengakui kontribusi orang lain. Dimensi Penyembuhan dengan 

indikator 1) Membantu orang lain menanggulangi kesukaran 

emosional, 2) Menghargai perbedaan dan latar belakang individu, 3) 

Bertindak sebagai mediator perdamaian, 4) Mendorong memberi 

maaf, 5) Melakukan rekonsiliasi. Dimensi Pertumbuhan Personal 

dengan indikator 1) Memfasilitasi pengembangan diri individual, 2) 

Memfasilitasi pengembangan kemampuan anak buah, 3) Melakukan 

pementoran, 4) Membantu orang lain belajar dari kesalahan-

kesalahannya. Dimensi Pemberdayaan dengan indikator 1) 

Penyebaran kekuasaan dalam pengambilan keputusan, 2) 

Memberikan otonomi kepada para bawahan, 3) Penciptaan visi 

bersama. Skor didapatkan dengan empat alternatif jawaban, yakni 

Selalu (SL) dengan bobot 4, Sering (SR) dengan bobot 3, Jarang 

(JR) dengan bobot 2, Tidak Pernah (TP) dengan bobot 1. 

c. Kisi-Kisi 

Sebaran instrumen dibangun berdasarkan kisi-kisi yang disusun 

berdasarkan konstruk yang disintesiskan dari sejumlah teori yang 

mendasari variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah. Kisi-kisi 

berupa matriks dan dimensi dan indikator serta sebaran butir 

instrumen. Adapun kisi-kisi variabel Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah yang digunakan bisa ditilik pada Tabel berikut: 
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Tabel 4.  Kisi-Kisi Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

Variabel Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

(X1) 

Kepemimpi

nan Abdi 

Kepala 

Sekolah 

1.  Autentisitas 1.1 Integritas  

1.2 Bertanggung jawab 

1.3 Keinginan untuk 

belajar dari orang 

lain 

1,2 

3 

4 

2 

1 

1 

2. Kerendahan hati 2.1 Memperlakukan 

orang lain dengan 

penghormatan 

2.2 Menghindari 

simbol status 

2.3 Menghindari 

perlakuan istimewa 

atau khusus 

2.4 Mengakui 

keterbatasan diri 

2.5 Mengakui 

kesalahan  

2.6 Mengakui 

kontribusi orang 

lain 

5,6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3. Penyembuhan  3.1 Membantu orang 

lain 

menanggulangi 

kesukaran 

emosional 

3.2 Menghargai 

perbedaan dan latar 

belakang individu 

3.3 Bertindak sebagai 

mediator 

perdamaian 

3.4 Mendorong 

memberi maaf  

3.5 Melakukan 

rekonsiliasi  

12,13 

 

 

 

 

14,15 

 

 

16,17 

 

 

18 

 

19,20 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

4. Pertumbuhan 

personal  

4.1 Memfasilitasi 

pengembangan diri 

individual  

4.2 Memfasilitasi 

pengembangan 

21 

 

 

22,23 

 

1 

 

 

2 
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Variabel Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

kemampuan anak 

buah 

4.3 Melakukan 

pementoran  

4.4 Membantu orang 

lain belajar dari 

kesalahan-

kesalahannya 

 

 

24,25 

 

26,27 

 

 

2 

 

2 

 

5. Pemberdayaan 5.1 Penyebaran 

kekuasaan dalam 

pengambilan 

keputusan  

5.2 Memberikan 

otonomi kepada 

para bawahan 

5.3 Penciptaan visi 

bersama 

28,29 

 

 

 

30 

 

 

31 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

Jumlah 31 

 

d. Validasi Instrumen 

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, saban butir instrumen 

harus memenuhi syarat validitas butir instrumen Kepemimpinan 

Abdi Kepala Sekolah dengan cara menganalisis hubungan antarskor 

tiap butir dengan skor total menggunakan rumus korelasi Pearson’s 

Product Moment. Dari perhitungan tersebut, maka menghasilkan 

butir-butir yang valid dan tidak valid (drop), dengan cara 

membandingkan rhitung dengan rtabel. Adapun rumus korelasi 

Pearson’s Product Moment adalah sebagai berikut. 

r =  

Keterangan: 

r  :  koefisien korelasi Product Moment  

n  :  jumlah individu dalam sampel  

Σx  :  jumlah skor variabel x  

Σy  : jumlah skor variabel y 
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Σx
2
 : jumlah kuadrat variabel x  

Σy
2
 :  jumlah kuadrat variabel y 

 

Guna mengetahui validitas butir instrumen dengan melihat 

besaran rxy yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan harga 

kritis r Product Moment pada n = 30. Jika r hitung > r tabel, maka butir 

instrumen tersebut valid dan berikutnya akan digunakan untuk 

menjaring data. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel, maka butir 

tersebut tidak valid (drop), kemudian tidak digunakan untuk 

menjaring data. Dalam tabel harga kritis r tabel Product Moment 

diketahui 0,861 untuk n = 30 dengan α = 0,05. 

Penilaian instrumen Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

menggunakan skala penilaian (Likert scale) di mana jawaban dari 

setiap item instrumen memiliki jawaban gradasi dari sangat positif 

hingga negatif.  

Uji validitas instrumen Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

dilakukan dengan batuan IBM Statistical Program for Social 

Science (SPSS) Sofware20. 

e. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas terhadap butir-butir instrumen variabel Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru yang valid dianalisis dengan teknik 

Alpha Cronbach. 

α =  

Keterangan:  

k  : banyaknya belahan item 

Si 
2  

:
 

varians dari item ke-1 

S
2 

total  : total varians dari keseluruhan item 

 

Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen dilakukan setelah 

butir yang tidak valid (drop) tidak digunakan dalam penelitian 

sehingga tidak diperhitungkan dalam perhitungan ini.  
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3. Variabel Budaya Organisasi Sekolah 

a. Definisi Konseptual 

Berdasarkan uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa Budaya 

Organisasi Sekolah merupakan sistem makna bersama yang 

diterapkan kepada anggota organisasi dengan dukungan manajemen, 

dalam menciptakan arah, mendorong pekerja untuk berani 

mengambil risiko dan secara terintegrasi melakukan pengawasan 

dalam melakukan aktivitas guna mencapai tujuan organisasi. 

b. Definisi Operasional 

Tinggi rendahnya skor Budaya Organisasi Sekolah yang didapatkan 

dari jawaban responden atas butir-butir pertanyaan dalam kuesioner 

dengan menggunakan skala Likert 4 dari 48 pertanyaan yang 

diuraikan dari Dimensi Dukungan Manajemen (Management 

Support) dengan indikator 1) Sistem imbalan, 2) Pengembangan 

karyawan, 3) Iklim organisasi yang kondusif, 4) Penghargaan 

terhadap karyawan, 5) Sarana prasarana. Dimensi Identitas (Identity) 

dengan indikator 1) Karakteristik organisasi, 2) Nilai-nilai dan 

norma yang dianut. Dimensi Arah (Direction) dengan indikator 1) 

Kemampuan organisasi menciptakan visi, 2) Kemampuan organisasi 

menjalankan misi 3) Tujuan dan sasaran organisasi. Dimensi 

Integrasi (Integration) dengan indikator 1) Jalur koordinasi, 2) Pola 

komunikasi, 3) Informasi. Dimensi Pengawasan (Control) dengan 

indikator 1) Aturan, 2) Ketentuan, 3) Pengawasan. Skor didapatkan 

dengan empat alternatif jawaban, yakni Selalu (SL) dengan bobot 4, 

Sering (SR) dengan bobot 3, Jarang (JR) dengan bobot 2, Tidak 

Pernah (TP) dengan bobot 1. 

c. Kisi-Kisi 

Sebaran instrumen dibangun berdasar pada kisi-kisi yang disusun 

berdasarkan konstruk yang disintesiskan dari sejumlah teori yang 

mendasari variabel Budaya Organisasi Sekolah. Kisi-kisi yang 

ditampilkan merupakan matriks, dimensi dan indikator, serta 

sebaran butir instrumen. Adapun kisi-kisi variabel Budaya 

Organisasi Sekolah yang digunakan dalam penelitian ini bisa ditilik 

pada Tabel berikut: 
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Tabel 5.  Kisi-Kisi Instrumen Budaya Organisasi Sekolah 

Variabel Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

(X2) 

Budaya 

Organisasi 

Sekolah 

1. Dukungan 

Manajemen 

(Management 

Support)  

 

1.1 Sistem imbalan  

1.2 Pengembangan 

karyawan 

1.3 Iklim organisasi yang 

kondusif 

1.4 Penghargaan terhadap 

karyawan 

1.5 Sarana prasarana  

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Identitas 

(Identity) 

2.1  Karakteristik organisasi 

2.2  Nilai-nilai dan norma 

yang dianut 

6 

7 

1 

1 

 

3. Arah 

(Direction)  

 

3.1 Kemampuan organisasi 

menciptakan visi  

3.2 Kemampuan organisasi 

menjalankan misi  

3.3 Tujuan dan sasaran 

organisasi 

8 

 

9 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Integrasi 

(Integration)  

 

4.1 Jalur koordinasi 

4.2 Pola komunikasi 

4.3 Informasi 

11 

12 

13 

1 

1 

1 

5.Pengawasan 

(Control) 

 

5.1 Aturan 

5.2 Ketentuan 

5.3 Pengawasan 

14 

15 

16 

1 

1 

1 

Jumlah 16 

 

d. Validasi Instrumen 

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, saban butir instrumen 

harus memenuhi syarat validitas butir instrumen Budaya Organisasi 

Sekolah dengan cara menganalisis hubungan antarskor tiap butir 

dengan skor total dengan menggunakan rumus korelasi Pearson’s 

Product Moment. Dari perhitungan tersebut, maka dihasilkan butir-

butir yang valid dan tidak valid (drop), dengan cara membandingkan 

rhitung dengan rtabel. Rumus korelasi Pearson’s Product Moment adalah 

sebagai berikut. 

r =  
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Keterangan: 

r  :  koefisien korelasi Product Moment  

n  :  jumlah individu dalam sampel  

Σx  :  jumlah skor variabel x  

Σy  : jumlah skor variabel y 

Σx
2
 : jumlah kuadrat variabel x  

Σy
2
 :  jumlah kuadrat variabel y 

 

Guna mengetahui validitas butir instrumen dengan melihat 

besaran rxy yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan harga 

kritis r Product Moment pada n = 30. Apabila r hitung > r tabel, maka 

butir instrumen tersebut valid dan berikutnya digunakan untuk 

menjaring data. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel, maka butir 

tersebut tidak valid (drop) dan kemudian tidak digunakan untuk 

menjaring data. Dalam tabel harga kritis r tabel Product Moment, 

maka diketahui 0,861 untuk n = 30 dengan α = 0,05. 

Penilaian instrumen Budaya Organisasi Sekolah dilakukan 

dengan menggunakan skala penilaian (Likert scale) di mana 

jawaban dari setiap item instrumen memiliki jawaban gradasi dari 

sangat positif hingga negatif.  

Uji validitas instrumen Budaya Organisasi Sekolah dilakukan 

dengan batuan IBM Statistical Program for Social Science (SPSS) 

Sofware20. 

e. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas terhadap butir-butir instrumen variabel Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru yang valid kemudian dianalisis dengan 

teknik Alpha Cronbach. 

α =  

Keterangan:  

k  : banyaknya belahan item 

S i 
2  

:
 

varians dari item ke-1 

S
2 

total  : total varians dari keseluruhan item 
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Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen dilakukan setelah 

butir yang tidak valid (drop) tidak digunakan dalam penelitian 

sehingga tidak diperhitungkan. 

 

F. Proses Penguraian Informasi 

Kedua analisis data deskriptif dan inferensial dilakukan. Menyajikan 

data dengan histogram dan menghitung mean, median, modus, standar 

deviasi, dan rentang teoritis adalah bagian dari analisis deskriptif. 

Pengolahan data untuk analisis inferensial digunakan untuk mengevaluasi 

hipotesis yang kemudian diekstrapolasi dari sampel ke seluruh populasi. 

Analisis ini meliputi uji korelasi atau hubungan, uji regresi atau prediksi, 

dan uji persyaratan analisis data yang meliputi uji normalitas, 

homogenitas, linieritas, dan signifikansi regresi. Uji regresi dan korelasi 

dilakukan dengan batuan IBM Statistical Program for Social Science 

(SPSS) Sofware20. 

1. Analisis Korelasi 

a. Perhitungan koefisien korelasi 

Guna mengetahui hubungan antaravariabel bebas dengan variabel 

terikat bisa ditilik dari nilai koefisien korelasi yang bernilai antara -1 

hingga +1. Nilai 1 artinya hubungan sangat sempurna, dan 

sebaliknya nilai 0 menandakan variabel bebas tidak ada hubungan 

sama sekali dengan variabel terikat. Adapun untuk mengetahui 

sejauh mana korelasi variabel X dan variabel Y bisa digunakan 

rumus koefisien korelasi antarvariabel bebas dengan variabel terikat 

sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦 =  
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2)(∑𝑦2)
 

Analisis korelasi secara parsial dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antarvariabel. Korelasi parsial digunakan untuk 

menghitung data melebihi dari satu variabel, seperti variabel bebas 

X1 dan X2 dengan variabel terikat yaitu Y. Adapun rumus korelasi 

parsial untuk tiga variabel adalah sebagai berikut. 
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Korelasi parsial Y dengan X1 di kontrol oleh X2: ry1.2 

𝑟𝑦1.2 =  
𝑟𝑦1 − 𝑟𝑦2𝑟12

√(1 − 𝑟𝑦2
2 )(1 − 𝑟12

2 )

 

Korelasi parsial Y dengan X2 di kontrol oleh X1: ry2.1 

𝑟𝑦2.1 =  
𝑟𝑦2 − 𝑟𝑦1𝑟12

√(1 − 𝑟𝑦1
2 )(1 − 𝑟12

2 )

 

 

b. Uji signifikansi koefisien korelasi 

Uji signifikansi koefisien korelasi dilakukan guna mengetahui 

signifikansi (keberartian) hubungan antara dua variabel yang diuji-t 

pada taraf signifikan (α) 0,05 secara dua arah.  

Lalu, diambil keputusan mengenai diterima atau ditolaknya H0 

dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut. 

1. Apabila t hitung ≤ t tabel maka H0 diterima, berarti hubungan tidak 

signifikan 

2. Apabila thitung> t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti 

hubungan signifikan  

Adapun cara menentukan thitung bisa digunakan rumus sebagai 

berikut. 

𝑡ℎ =  
𝑟𝑦1.2√𝑛 − 2

√1 − 𝑟
2

𝑦1.2

; 𝑡𝑡 =  𝑡
(1−

𝛼
2

;𝑛−2)
 

 

2. Uji Persyaratan Analisis 

Untuk memutuskan apakah analisis data untuk pengujian hipotesis 

dapat dilanjutkan atau tidak, digunakan analisis persyaratan pengujian. 

Pengujian analisis kebutuhan diperlukan untuk beberapa pendekatan 

analisis data. Data dari populasi yang terdistribusi normal dan kelompok 

homogen harus ada agar analisis varians menjadi valid. 
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Uji persyaratan analisis diselesaikan terlebih dahulu, kemudian 

analisis dengan regresi. Pengujian normalitas data, homogenitas, linearitas, 

dan signifikansi regresi merupakan bagian dari uji persyaratan analisis. 

a. Uji normalitas 

Pada penelitian ini untuk pengujian normalitas menggunakan Uji 

Kolmogorov Smirnov, yakni uji beda antara data yang diuji 

normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, 

apabila signifikansi di bawah 0,05, artinya ada perbedaan yang 

signifikan, dan apabila signifikansi di atas 0,05, maka tidak terjadi 

perbedaan yang signifikan.  

Untuk pengujian normalitas ini di hitung dengan IBM Statistical 

Program for Social Science (SPSS) Sofware20. 

Dengan demiian, guna mengetahui normal atau tidaknya suatu 

data bisa ditilik dari hasil Asymp.Sig. (2-tailled) dengan taraf 

signifikan 5% (0,05). Jika hasil sig. Tersebut lebih besar dari 0,05 

maka distribusi data normal (p>0,05), jika sig lebih kecil dari 0,05 

maka distribusi tidak normal (p<0,05). 

b. Uji homogenitas 

Sebagai salah satu syarat untuk melakukan analisis data 

menggunakan analisis regresi data, maka perlu diuji 

homogenitasnya. Uji homogenitas ini perlu untuk memastikan 

apakah data tersebut berasal dari populasi yang homogen.  

Pengujian homogenitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Uji Bartlett dengan rumus sebagai berikut. 

Uji Bartlett = 2 = (ln 𝑛) {𝐵 − ∑ 𝑑𝑘 log𝑠𝑖
2} 

Di mana: 

n = Jumlah Data 

B = (∑ 𝑑𝑘) log 𝑠2; yang mana 𝑠2 =  
∑ 𝑑𝑘𝑠𝑖

2

∑ 𝑑𝑘
 

Si2  =  varians data untuk setiap kelompok ke-i  

dk =  derajat kebebasan 
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Hipotesis Pengujian 

H0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 =....... = 𝜎𝑛

2 

H1: salah satu tanda = tidak berlaku 

Kriteria Pengujian  


ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
2 ≥  

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1−𝑎;𝑑𝑘=𝑘−1)
2 Maka Tolak H0 


ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
2 < 

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1−𝑎;𝑑𝑘=𝑘−1)
2 Maka Terima H0 

 

c. Uji Linieritas Regresi 

Fh = 
𝐽𝐾 ( 𝑇𝐶)/(𝑘−2)

𝐽𝐾 (𝐺)/(𝑛−𝑘)
 

Kesimpulan:  

Fh< Ft maka H0 diterima; berarti regresi linier. 

 

3. Analisis Regresi 

Analisis Regresi dilakukan untuk mengukur pengaruh antara lebih 

dari satu variabel prediktor variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Persamaan regresi linier ganda (dua variabel bebas) dengan rumus 

sebagai berikut. 

Ŷ = 𝑎0 + 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 

a dihitung dari Ȳ= 𝑌  =  𝑎 +  𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 Setelah b1 b2 dicari; dihitung 

dari 2 persamaan dengan rumus: 

a. ∑ 𝑋1 𝑌 =  ∑ 𝑋1 𝑌 −  
(∑ 𝑋1)(∑ 𝑌)

𝑛
 

b. ∑ 𝑋2 𝑌 =  ∑ 𝑋2 𝑌 −  
(∑ 𝑋2)(∑ 𝑌)

𝑛
 

Jumlah Kuadrat 

a. JK (T)  = ∑ 𝑌2 

b. JK (a0)  = 
(∑ 𝑌)2

𝑛
 

c. 𝐽𝐾 (𝑅) = ∑ 𝑌2 

d. 𝐽𝐾 (𝑟𝑒𝑔) = 𝑎1 ∑ 𝑋1 𝑦 + 𝑎2 ∑ 𝑋2 𝑦  

e. JK (S) = JK (R)-JK (reg) 
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Selanjutnya, menghitung R hitung untuk korelasi ganda, dengan 

rumus berikut: 

𝑅𝑦.12 = √
𝑏1 ∑ 𝑥1 𝑦+𝑏2 

∑ 𝑥2 𝑦

∑ 𝑦2
 

Berikutnya, untuk mencari koefisien determinan, yakni: 

𝑅2 =  (𝑅𝑦.12)
2

=  
𝐽𝐾(𝑟𝑒𝑔)

𝐽𝐾(𝑅)
 =  

𝑎1 ∑ 𝑋1  𝑦 +  𝑎2 ∑ 𝑋2  𝑦

∑ 𝑦2  

Berikutnya, menguji signifikansinya dengan uji F, yakni:  

Fh = 
𝐽𝐾 ( 𝑟𝑒𝑔)/2

𝐽𝐾 (𝑆)/(𝑛−3)
 

Kesimpulan:  

Fh> Ft maka H0 ditolak; berarti (koefisien) regresi signifikan. 

 

G. Kontemplasi Pemikiran secara Statistik 

Berdasarkan deskripsi di atas, berikut diajukan hipotesis statistik 

sesuai dengan pengajuan hipotesis sebelumnya. 

1. Hipotesis Statistik 1 

H0 : y1 = 0 

H1 : y1 > 0 

Keterangan:  

y1 = Koefisien korelasi populasi antara Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

 

2. Hipotesis Statistik 2 

H0 : y2 = 0 

H1 : y2 > 0 

Keterangan:  

y2 = Koefisien korelasi populasi antara Budaya Organisasi Sekolah 

dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

 

  



 

73 

3. Hipotesis Statistik 3 

H0 : y.12 = 0 

H1 : y.12 > 0 

Keterangan:  

y.12 = Koefisien korelasi populasi antara Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah, Budaya Organisasi Sekolah dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru. 
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BAB 10 
 

PAPARAN KOMPREHENSIF 

 

 

 

 

A. Deskripsi Peninjauan 

nalisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran data 

hasil penelitian, untuk masing-masing variabel, kemudian diolah 

dengan menggunakan IBM Statistical Program for Social Science 

(SPSS) Sofware20.  

Setelah semua data penelitian dihimpun, kemudian dilakukan 

pengolahan dengan tabulasi, menghitung ukuran tendensi sentral dan 

tendensi penyebaran. Keseluruhan data tersebut disajikan sebagai berikut.  

1. Identitas Responden 

a. Jenis Kelamin 

Data responden yang terdiri dari guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kecamatan Jagakarsa 

berdasarkan jenis kelamin yang bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 6.  Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

L 33 32,7 32,7 32,7 

P 68 67,3 67,3 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

Responden terdiri dari 33 orang guru laki-laki dan 68 orang guru 

perempuan. Dengan demikian, jumlah perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah laki-laki, sebagaimana yang bisa ditilik 

pada Gambar berikut: 

A 
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Gambar 4:  Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

b. Usia 

Data responden yang terdiri dari guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kecamatan Jagakarsa 

berdasarkan usia bisa ditilik pada Tabel berikut. 

 

Tabel 7.  Data Responden Berdasarkan Usia 

Nilai Frekuensi 

absolut 

Frekuensi 

relatif 

29-32 1 1% 

33-36 2 2% 

37-40 1 1% 

41-44 11 11% 

45-48 21 21% 

49-52 27 28% 

53-56 28 28% 

57-60 10 9% 

 101 100% 

 

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa rerata usia guru 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri Kecamatan Jagakarsa adalah 53-56 tahun dengan 28 

responden atau 28%, sebagaimana digambarkan dalam grafik 

berikut: 

Laki- Laki 

33% 

Perempuan  

67% 



 

76 

 

Gambar 5:  Grafik responden berdasarkan usia 

 

c. Lama Bekerja  

Tingkat lama bekerja responden dibagi menjadi delapan kelompok 

sebagaimana yang bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 8.  Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Nilai Frekuensi 

absolut (fa) 

Frekuensi 

relatif (fr) 

7-9 3 3% 

10-13 5 5% 

14-17 6 6% 

18-21 24 24% 

22-25 31 31% 

26-29 22 22% 

30-33 6 6% 

34-37 4 4% 

 101 100% 

 

Dari tabel berikut bisa diketahui bahwa rerata lama bekerja 

responden adalah 18-25 tahun dengan 31 responden atau 31%, 

sebagaimana digambarkan pada grafik berikut: 

1 
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Gambar 6:  Grafik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 

d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan terdiri dari tingkat diploma (D-3) sarjana (S-1), 

magister (S-2), doktor (S-3) sebagaimana yang bisa ditilik pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 9.  Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D3 1 1,0 1,0 1,0 

S1 62 61,4 61,4 62,4 

S2 36 35,6 35,6 98,0 

S3 2 2,0 2,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa rerata tingkat 

pendidikan responden adalah sarjana (S-1) dengan 62 responden 

atau 61,4%, sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut: 
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Gambar 7:  Grafik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

2. Deskripsi Data Variabel Penelitian 

a. Variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru  

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner dengan 24 jumlah butir 

soal yang disebarkan pada 101 responden, variabel Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru output dari pengolahan data pada IBM 

Statistical Program for Social Science (SPSS) Sofware20, 

didapatkan jumlah data (N) terdiri dari 101 responden. Adapin Nilai 

tertinggi 94 dan nilai terendah 60, dari nilai tertinggi dan terendah 

didapatkan nilai rerata (mean) sebesar 80,01 sedangkan nilai tengah 

(median) sebesar 80,00 lalu modus (mode) yakni sebesar 80, standar 

deviasi 6,654 untuk kuadrat dari standar deviasi yakni nilai variance 

sebesar 44,2470. Nilai minimum variabel Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru berada pada nilai 60 dan nilai maksimum 93, 

sehingga didapatkan hasil sebagaimana yang bisa ditilik pada Tabel 

10 berikut: 

 

Tabel 10.  Statistik Deskriptif Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

Statistics 
Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

N 
Valid 101 

Missing 0 

Mean 80,17 

Median 80,00 

Mode 80 

1,0% 

61,4% 

35,6% 

2,0% 

D3 S1 S2 S3
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Std. Deviation 6,843 

Variance 46,821 

Range 34 

Minimum 60 

Maximum 94 

Sum 8097 

 

Tabel 11.  Frekuensi Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

No Nilai Tanda Kelas 

(Xi) 

Frekuensi 

absolut (fa) 

Frekuensi 

relatif (fr) 

1 59 - 63 61 1 1% 

2 64 - 68 66 4 4% 

3 69 - 73 71 11 11% 

4 74 - 78 76 20 20% 

5 79 - 83 81 31 31% 

6 84 - 88 86 22 22% 

7 89 - 93 91 11 11% 

8 94 - 98 96 1 1% 

     101 100% 

 

Berdasarkan Tabel berikut, didapatkan sebanyak 31 responden 

atau 31% berada pada kelompok rerata pada taksiran 79-83, dan 

pada kelompok di atas rerata pada taksiran 94-98 sebanyak 1 

responden atau 1% berada di bawah rerata pada taksiran 59-63 

sebanyak 1 responden atau 1%. Artinya, Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru yang ditunjukkan oleh guru Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kecamatan 

Jagakarsa sudah cukup kuat.  

Dari gambaran tabel statistik deskriptif dan tabel distribusi 

frekuensi variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru yang telah 

diuraikan, maka keseluruhan ikhtisar bisa diilustrasikan dalam 

grafik berikut: 
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Gambar 8: Grafik Frekuensi Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

 

b. Variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner dengan 31 jumlah butir 

soal yang disebar pada 101 responden, variabel Kepemimpinan 

Abdi Kepala Sekolah hasil output dari pengolahan data pada IBM 

Statistical Program for Social Science (SPSS) Sofware20 yakni 

jumlah data (N) terdiri dari 101 responden. Nilai tertinggi 123 dan 

nilai terendah 70, dari nilai tertinggi dan terendah didapatkan nilai 

rerata (mean) sebesar 101,22 sementara nilai tengah (median) 

sebesar 101,00, lalu nilai modus (mode) yakni sebesar 104, standar 

deviasi 9,786 untuk kuadrat dari standar deviasi yakni nilai variance 

sebesar 95,772. Nilai minimum variabel Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah ada pad nilai 70 dan nilai maksimum 123. Sehingga, 

didapatkan hasil seperti yang bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 12.  Statistik Deskriptif Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

Statistics 
Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

N 
Valid 101 

Missing 0 

Mean 104,05 

Median 104,00 

Mode 104 

1 

4 

11 

20 

31 

22 

11 

1 

0

5

10

15

20

25

30

35

59-63 64-68 69-73 74-78 79-83 84-88 89-93 94-98
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Std. Deviation 9,667 

Variance 93,448 

Range 53 

Minimum 70 

Maximum 123 

Sum 10509 

 

Tabel 13.  Frekuensi Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

No Nilai Tanda kelas 

(Xi) 

Frekuensi 

absolut (fa) 

Frekuensi 

relatif (fr) 

1 69 - 75 72 1 1% 

2 76 - 82 79 2 2% 

3 83 - 89 86 2 2% 

4 90 - 96 93 16 16% 

5 97 - 103 100 23 23% 

6 104 - 110 107 30 30% 

7 111 - 117 114 19 19% 

8 118 - 124 121 8 8% 

     101 100% 

 

Berdasarkan Tabel berikut, sebanyak 30 responden atau 30% 

berada pada kelompok rerata pada taksiran 104-110, dan pada 

kelompok di atas rerata pada taksiran 118-124 sebanyak 8 

responden atau 8% berada di bawah rerata pada taksiran 69-75 

sebanyak 1 responden atau 1%. Artinya, Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah yang ditunjukkan oleh guru Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kecamatan 

Jagakarsa sudah cukup kuat.  

Dari gambaran tabel statistik deskriptif dan tabel distribusi 

frekuensi variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah tersebut, 

maka keseluruhan ikhtisar bisa diilustrasikan dalam grafik berikut: 
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Gambar 9: Grafik Frekuensi Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

 

c. Budaya Organisasi Sekolah 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner dengan 16 jumlah butir 

soal yang disebarkan pada 101 responden, variabel Budaya 

Organisasi Sekolah output dari pengolahan data pada IBM Statistical 

Program for Social Science (SPSS) Sofware20 yakni jumlah data 

(N) terdiri dari 101 responden. Adapun nilai tertinggi 64 dan nilai 

terendah 37, dari nilai tertinggi dan terendah diperoleh nilai rerata 

(mean) sebesar 51,61 sedangkan nilai tengah (median) sebesar 

52,00, lalu nilai modus (mode) yakni sebesar 53, standar deviasi 

4,743 untuk kuadrat dari standar deviasi yakni nilai variance sebesar 

22,499. Nilai minimum variabel Budaya Organisasi Sekolah berada 

pada nilai 37 dan nilai maksimum 62. Sehingga, didapatkan hasil 

seperti tabel berikut: 

 

Tabel 14.  Statistik Deskriptif Budaya Organisasi Sekolah 

Statistics 
Budaya Organisasi Sekolah 

N 
Valid 101 

Missing 0 

Mean 51,73 

Median 52,00 

1 
2 2 

16 

23 

30 

19 

8 

0

5

10

15

20

25

30

35

69-75 76-82 83-89 90-96 97-103 104-110 111-117 118-124
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Mode 53 

Std. Deviation 4,917 

Variance 24,178 

Range 27 

Minimum 37 

Maximum 64 

Sum 5225 

 

Tabel 15.  Frekuensi Budaya Organisasi Sekolah 

No Nilai Tanda Kelas 

(Xi) 

Frekuensi 

absolut (fa) 

Frekuensi 

relatif (Fr) 

1 36 - 39 37.5 2 2% 

2 40 - 43 41.5 1 1% 

3 44 - 47 45.5 16 16% 

4 48 - 51 49.5 29 29% 

5 52 - 55 53.5 32 32% 

6 56 - 59 57.5 15 15% 

7 60 - 63 61.5 5 5% 

8 64 - 67 65.5 1 1% 

       

 

101 100% 

 

Dari tabel tersebut dipeorleh hasil bahwa sebanyak 32 responden 

atau 32% berada pada kelompok rerata sekira 52-55, dan pada 

kelompok di atas rerata pada taksiran 64-67 sebanyak 1 responden 

atau 1% berada di bawah rerata pada taksiran 36-39 sebanyak 2 

responden atau 2%. Artinya, Budaya Organisasi Sekolah yang 

ditunjukkan oleh guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri Kecamatan Jagakarsa sudah cukup 

kuat.  

Dari gambaran tabel statistik deskriptif dan tabel distribusi 

frekuensi variabel Budaya Organisasi Sekolah tersebut, maka 

keseluruhan ikhtisar dapat diilustrasikan dalam grafik berikut: 
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Gambar 10:  Grafik Frekuensi Budaya Organisasi Sekolah 

 

B. Persyaratan Peninjauan 

1. Uji Normalitas Data 

a. Variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

Guna menguji apakah data berada dalam sebaran normal, maka 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Galat baku taksiran 

berdistribusi normal jika dihasilkan nilai Z-KS dengan p-value > 

0.05. Hasil pengujian untuk variabel Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru bisa ditilik pada tabel berikut. 

 

Tabel 16.  Normalitas Data Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Perilaku 

Kewargaan 

Organisasi Guru 

N 101 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 80,17 

Std. Deviation 6,843 

Most Extreme Differences 

Absolute ,076 

Positive ,049 

Negative -,076 

2 
1 

16 

29 

32 

15 

5 

1 

0

5

10

15

20

25

30

35

36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60-63 64-67
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Kolmogorov-Smirnov Z ,762 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,608 

a.  Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Tampak bahwa pada uji Kolmogorov-Smirnov, p-value Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y) = 0,762 berdistribusi normal 

karena p-value > α 5% atau 0,05. Dari gambaran tabel Kolmogorov-

Smirnov variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru yang 

diuraikan di atas, maka keseluruhan ikhtisar bisa diilustrasikan 

dalam histogram berikut: 

 

 

Gambar 11:  Histogram Kewargaan Organisasi Guru 

 

Dari histogram dapat dilihat bahwa tebaran datanya sangat rapat 

pada garis diagonal, sehingga dapat diartikan bahwa variabel 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) berdistribusi normal. 
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b. Variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

Guna menguji apakah data berada dalam sebaran normal, maka 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Galat baku taksiran 

berdistribusi normal jika dihasilkan nilai Z-KS dengan p-value > 

0.05. Hasil pengujian untuk variabel Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru bisa ditilik pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 17.  Normalitas Data Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kepemimpinan 

Abdi Kepala 

Sekolah 

N 101 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 104,05 

Std. Deviation 9,667 

Most Extreme Differences 

Absolute ,073 

Positive ,055 

Negative -,073 

Kolmogorov-Smirnov Z ,734 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,655 

a.  Test distribution is Normal. 

b.  Calculated from data. 

 

Tampak bahwa pada uji Kolmogorov-Smirnov, p-value 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) = 0,734 berdistribusi 

normal karena p-value > α 5% atau 0,05. Dari gambaran tabel 

Kolmogorov-Smirnov variabel perilaku Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah yang diuraikan di atas, diperoleh keseluruhan 

ikhtisar yang diilustrasikan dalam histogram berikut: 
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Gambar 12:  Histogram Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

 

Dari histogram bisa dilihat bahwa tebaran datanya sangat rapat 

pada garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) berdistribusi normal. 

 

c. Variabel Budaya Organisasi Guru 

Uji data untuk mengetahui apakah berada dalam sebaran normal 

dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Galat baku taksiran 

berdistribusi normal apabila dihasilkan nilai Z-KS dengan p-value > 

0.05. Hasil pengujian untuk variabel Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 18.  Normalitas Data Budaya Organisasi Sekolah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Budaya Organisasi 

Sekolah 

N 101 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 51,73 

Std. Deviation 4,917 



 

88 

Most Extreme Differences 

Absolute ,067 

Positive ,052 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,674 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,754 

a.  Test distribution is Normal. 

b.  Calculated from data. 

 

Tampak bahwa pada uji Kolmogorov-Smirnov, p-value Budaya 

Organisasi Sekolah (X2) = 0,674 berdistribusi normal karena p-

value > α 5% atau 0,05. Dari gambaran tabel Kolmogorov-Smirnov 

variabel perilaku Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah tersebut, 

maka keseluruhan ikhtisar dapat diilustrasikan dalam histogram 

berikut: 

 

 

Gambar 13:  Histogram Budaya Organisasi Sekolah 

 

Dari histogram dapat dilihat bahwa tebaran datanya sangat rapat 

pada garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

Budaya Organisasi Sekolah (X2) berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas Data 

Tahap berikutnya adalah menguji homogenitas. Uji ini digunakan 

untuk melihat apakah antara kedua varian mempunyai asumsi yang sama 

besar atau tidak. Jika sama besar, maka hasilnya tidak terdapat perbedaan. 

Hipotesis nol menyatakan bahwa data sudah homogen, sedangkan 

hipotesis alternatifnya yakni data tidak homogen. Nilai signifikan yang 

digunakan adalah 0,05. Jika nilai probabilitas ≤ 0,05, maka hipotesis nol 

ditolak. Adapun hasil pengujian bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 19.  Uji Homogenitas antara Y dan X1 

Test of Homogeneity of Variances 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,100 22 63 ,012 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas tersebut, dapat dilihat bahwa data 

yang didapatkan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,012, sehingga 

hipotesis nol tidak ditolak. Artinya, antara variabel Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru (Y) dan variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

(X1) mempunyai nilai yang sudah homogen. 

 

Tabel 20.  Uji Homogenitas antara Y dan X2 

Test of Homogeneity of Variances 
Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,478 18 79 ,121 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel tersebut, dapat dilihat 

bahwa data yang didapat mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,121, 

sehingga hipotesis nol tidak ditolak. Artinya, antara variabel Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y) dan variabel Budaya Organisasi Sekolah 

(X1) mempunyai nilai yang sudah homogen. 
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C. Proses Peninjauan Intensif 

Pengujian hipotesis penelitian akan dilakukan untuk setiap hipotesis 

secara berturut-turut, mulai dari hipotesis pertama tentang hubungan antara 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) dengan Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru (Y), hipotesis kedua tentang Budaya Organisasi Sekolah 

(X2) dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y), dan hipotesis 

ketiga tentang hubungan antara Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1), 

Budaya Organisasi Sekolah (X2) secara bersama-sama dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y).  

 

1. Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y) 

 

Tabel 21.  Korelasi X1 dengan Y 

Correlations 

 Perilaku 

Kewargaan 

Organisasi 

Guru 

Kepemimpinan 

Abdi Kepala 

Sekolah 

Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru 

Pearson Correlation 1 ,710
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 101 101 

Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah 

Pearson Correlation ,710
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 101 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil bahwa hubungan antara 

variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi 

adalah 0,710. Terjadinya hubungan pada tingkat signifikansi koefisien 

korelasi dua sisi (2-tailed) dari output diukur dari probabilitas 

menghasilkan angka 0,000 atau 0. Sebab nilai probabilitas atau nilai p jauh 

di bawah 0,05 atau 5% yang tingkat kesalahan yang ditoleransi, maka 

hubungan antara variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) 
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dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) dinyatakan sangat 

signifikan. 

Koefisien korelasi antara variabel Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah (X1) dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) sebesar 

0,710, dan berada pada interval koefisien 0,60-0,799 berarti tingkat 

hubungan “kuat” sebagaimana Tabel berikut: 

 

Tabel 22.  Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2011: 184) 

 

Uji validitas persamaan regresi dengan cara menghitung koefisien 

determinasi (R
2
) untuk memastikan bahwa variabel penelitian benar-benar 

valid. Hasil perhitungan skor koefisien korelasi dan koefisien determinasi 

bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 23.  Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R square Adjusted R 

square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,710
a
 ,504 ,499 4,843 

a.  Prediktors: (Constant), Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

b.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

 

DARI Tabel tersebut, didapatkan hasil bahwa koefisien korelasi 

Pearson’s Product Moment sebesar 0,710 dan R square adalah 0,504 

(adalah penguadratan dari koefisien korelasi, atau 0,710
2
. Artinya, variabel 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) ditentukan oleh Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y) sebesar 50,4%, sementara sisanya, yakni 

59% disebabkan oleh faktor-faktor lain. 
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Adapun hasil perhitungan analisis regresi, bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 24.  Hasil Uji Signifikansi Regresi X1 dengan Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 27,879 5,235  5,325 ,000 

Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah 
,503 ,050 ,710 10,031 ,000 

a.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

 

Darti Tabel hasil perhitungan tersebut tampak bahwa hasil 

perhitungan analisis regresi sederhana pada data variabel Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru atas Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

menghasilkan arah regresi b sebesar 0,503 dan konstanta a sebesar 27,879. 

Alhasil, bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan oleh 

persamaan regresi Ŷ= a + bx1Ŷ = 27,879 + 0,503x1.  

Kemudian, uji signifikansi koefisien korelasi dilakukan uji t 

diperoleh thitung pada tabel tersebut sebesar 10,031, sedangkan harga t tabel 

dengan dk (101-2=99) adalah 1,984. Pada taraf signifikansi 0,05. Sebab t 

hitung >t tabel, maka koefisien korelasi variabel Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah (X1) dengan variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) 

signifikan. Dengan demikian, hipotesis (H1) yang menyatakan terdapat 

hubungan positif antara Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dengan 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru dan menunjukkan bahwa makin 

tinggi Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah, makin tinggi pula Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru diterima. 

Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, persamaan regresi ini 

harus memenuhi syarat kelinieran dan keberartian. Guna mengetahui 

derajat keberartian dan kelinieran persamaan regresi, maka dilakukan uji F 

dan hasilnya bisa ditilik pada tabel berikut: 
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Tabel 25.  Hasil Uji Linieritas X1 dengan Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2360,031 1 2360,031 100,617 ,000
b
 

Residual 2322,108 99 23,456   

Total 4682,139 100    

a.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

b.  Prediktors: (Constant), Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah 

  

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, didapatkan bahwa regresi Ŷ 

= 27,879 + 0,503X1 sangat signifikan di mana Fhitung = 100,617 jauh lebih 

besar dari Ftabel dengan df adalah 2 (jumlah perubah bebas) dan 98 didapat 

dari n-k-1 (jumlah responden-peubah bebas-1 jadi 101-2-1 = 98) sehingga 

didapat Ftabel pada tingkat Alpha 5% atau (0,05) sebesar 3,09. Hubungan 

linier antara variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) dengan 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) bisa ditilik pada Gambar berikut: 

 

 

Gambar 14:  Garis Linier Hubungan X1 dengan Y 
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Artinya, ada hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y, yaitu 

setiap peningkatan satu skor variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

(Y) akan diikut perubahan peningkatan terhadap variabel Kepemimpinan 

Abdi Kepala Sekolah (X1) sebesar 0,503. 

 

2. Budaya Organisasi Sekolah (X2) dengan Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru (Y) 

 

Tabel 26.  Korelasi X2 dengan Y 

Correlations 

 Perilaku 

Kewargaan 

Organisasi 

Guru 

Budaya 

Organisasi 

Sekolah 

Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru 

Pearson Correlation 1 ,549
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 101 101 

Budaya Organisasi 

Sekolah 

Pearson Correlation ,549
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 101 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

Budaya Organisasi Sekolah (X2) dengan Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru (Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi sebesar 0,549. 

Terjadinya hubungan pada tingkat signifikansi koefisien korelasi dua sisi 

(2-tailed) dari output diukur dari probabilitas menghasilkan angka 0,000 

atau 0. Sebab nilai probabilitas atau nilai p jauh di bawah 0,05 atau 5% 

yang tingkat kesalahan yang ditoleransi, maka hubungan antara variabel 

Budaya Organisasi Sekolah (X2) dengan Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru (Y) dinyatakan sangat signifikan. 

Koefisien korelasi antara variabel Budaya Organisasi Sekolah (X2) 

dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) sebesar 0,549 berada 

pada interval koefisien 0,40-0,599, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tingkat hubungan antara keduanya “sedang”. 
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Uji validitas persamaan regresi dengan cara menghitung koefisien 

determinasi (R
2
) bertujuan untuk memastikan bahwa variabel penelitian 

benar-benar valid. Adapun hasil perhitungan skor koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 27.  Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R square Adjusted R 

square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,549
a
 ,302 ,295 5,746 

a.  Prediktors: (Constant), Budaya Organisasi Sekolah 

b.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien korelasi Pearson’s 

Product Moment sebesar 0,549 dan didapatkan R square 0,302 (adalah 

penguadratan dari koefisien korelasi, atau 0,549
2
. Artinya, variabel Budaya 

Organisasi Sekolah (X2) ditentukan oleh Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru (Y) sebesar 30,2%, sedangkan untuk sisanya yakni sebesar 69,8% 

dijelaskan oleh faktor lain.  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi hasilnya tampak pada 

Tabel berikut: 

 

Tabel 28.  Hasil Uji Signifikansi Regresi X2 dengan Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 40,615 6,072  6,688 ,000 

Budaya Organisasi 

Sekolah 
,765 ,117 ,549 6,543 ,000 

a.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

  

Berdasarkan Tabel tersebut, hasil perhitungan analisis regresi 

sederhana pada data variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru atas 

Budaya Organisasi Sekolah menghasilkan arah regresi b sebesar 0,765 dan 

konstanta a sebesar 40,615. Alhasil, bentuk hubungan antara kedua 
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variabel tersebut digambarkan oleh persamaan regresi Ŷ= a + bx2Ŷ = 

40,615 + 0,765x2.  

Kemudian, uji signifikansi koefisien korelasi dilakukan uji t 

diperoleh t thitung sebesar 6,543 sedangkan harga t tabel dengan dk (101-2=99) 

adalah 1,984, dan taraf signifikansi 0,05. Sebab t hitung >t tabel, maka 

koefisien korelasi variabel Budaya Organisasi Sekolah (X2) dengan 

variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) signifikan. Alhasil, 

hipotesis (H1) yang menyatakan ada hubungan positif antara Budaya 

Organisasi Sekolah dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Artinya, 

makin tinggi Budaya Organisasi Sekolah, maka makin tinggi pula Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru dapat diterima. 

Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, persamaan regresi ini 

harus memenuhi syarat kelinieran dan keberartian. Guna mengetahui 

derajat keberartian dan kelinieran persamaan regresi, maka perlu dilakukan 

uji F dan hasilnya bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 29.  Hasil Uji Linieritas X2 dengan Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1413,327 1 1413,327 42,804 ,000
b
 

Residual 3268,812 99 33,018   

Total 4682,139 100    

a.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

b.  Prediktors: (Constant), Budaya Organisasi Sekolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi didapatkan bahwa regresi Ŷ 

40,615 + 0,765X2 sangat signifikan di mana Fhitung = 42,804 jauh lebih besar 

dari Ftabel dengan df adalah 2 (jumlah perubah bebas) dan 98 didapatkan 

dari n-k-1 (jumlah responden-peubah bebas-1 jadi 101-2-1 = 98) sehingga 

didapat Ftabel pada tingkat Alpha 5% atau (0,05) sebesar 3,09. Hubungan 

linier antara variabel Budaya Organisasi Sekolah (X2) dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y) bisa ditilik pada Gambar berikut: 
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Gambar 15:  Garis Linier Hubungan X2 dengan Y 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel X2 

dengan variabel Y, yakni setiap peningkatan satu skor variabel Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y) akan diikuti oleh perubahan peningkatan 

terhadap variabel Budaya Organisasi Sekolah (X2) sebesar 0,765. 

 

3. Hubungan antara Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1), 

Budaya Organisasi Sekolah (X2) secara Bersama-sama dengan 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) 

 

Tabel 30.  Korelasi X1 dan X2 dengan Y 

Correlations 

 Perilaku 

Kewargaan 

Organisasi 

Guru 

Budaya 

Organisasi 

Sekolah 

Kepemimpinan 

Abdi Kepala 

Sekolah 

Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru 

Pearson 

Correlation 
1 ,549

**
 ,710

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 101 101 101 
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Budaya Organisasi 

Sekolah 

Pearson 

Correlation 
,549

**
 1 ,392

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 101 101 101 

Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah 

Pearson 

Correlation 
,710

**
 ,392

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 101 101 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel tersebut, hubungan antara variabel 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) dan Budaya Organisasi Sekolah 

(X2) dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) yang dihitung 

dengan koefisien korelasi dipeorleh hasil 0,392. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya hubungan pada tingkat signifikansi koefisien korelasi dua 

sisi (2-tailed) dari output diukur dari probabilitas menghasilkan angka 

0,000 atau 0. Sebab nilai probabilitas atau nilai p jauh di bawah 0,05 atau 

5% yang tingkat kesalahan yang ditoleransi, maka hubungan antara 

variabel Budaya Organisasi Sekolah (X2) dengan Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru (Y) dinyatakan sangat signifikan. 

Koefisien korelasi antara variabel Budaya Organisasi Sekolah (X2) 

dan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) sebesar 0,392 berada pada 

interval koefisien 0,20-0,399 sehingga tingkat hubungan “rendah”. 

Uji validitas persamaan regresi dengan cara menghitung koefisien 

determinasi (R
2
) bertujuan untuk memastikan bahwa variabel penelitian 

benar-benar valid. Hasil perhitungan skor koefisien korelasi dan koefisien 

determinasi, sebagaimana yang bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 31.  Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R square Adjusted R square Std. Error of the Estimate 

1 ,769
a
 ,591 ,583 4,421 

a.  Prediktors: (Constant), Budaya Organisasi Sekolah, Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah 

b.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 
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Tabel tersebut menunjukkan koefisien korelasi Pearson’s Product 

Moment sebesar 0,769dan R square adalah 0,591 (adalah penguadratan 

dari koefisien korelasi, atau 0,769
2
. Artinya variabel Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah (X1) dan Budaya Organisasi Sekolah (X2) ditentukan oleh 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) sebesar 59,1%, sedangkan untuk 

sisanya yakni sebesar 40,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  

Adapun hasil perhitungan analisis regresi bisa ditilik pada Tabel 

berikut: 

 

Tabel 32.  Hasil Uji Signifikansi Regresi X1, X2 dengan Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14,067 5,658  2,486 ,015 

Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah 
,414 ,050 ,584 8,321 ,000 

Budaya Organisasi 

Sekolah 
,446 ,098 ,320 4,561 ,000 

a.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

 

Tabel hasil perhitungan tersebut tampak bahwa hasil perhitungan 

analisis regresi sederhana pada data variabel Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru atas Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan Budaya 

Organisasi Sekolah menghasilkan arah regresi bx1 sebesar 0,414, bx2 0,446 

dan konstanta a sebesar 14,067. Alhasil, bentuk hubungan antara kedua 

variabel tersebut digambarkan oleh persamaan regresi Ŷ= a + bx1+bx2Ŷ 

= 14,067 + 0,414 bx1 + 0,446x2.  

Kemudian, uji signifikansi koefisien korelasi dilakukan uji t 

diperoleh thitung sebesar 8,321 untuk variabel Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah (X1) dan 4,561 variabel Budaya Organisasi Sekolah (X2), 

sedangkan harga t tabel dengan dk (101-2=99) sebesar 1,984, dan pada taraf 

signifikansi 0,05. Sebab t hitung >t tabel, maka koefisien korelasi variabel 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) dan Budaya Organisasi Sekolah 

(X2) dengan variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) adalah 

signifikan dengan demikian hipotesis (H1) yang menyatakan ada hubungan 
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positif antara kepemimpinan abdi dan Budaya Organisasi Sekolah secara 

bersama dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Sehingga, makin 

tinggi kepemimpinan abdi, makin tinggi budaya organisasi maka makin 

tinggi pula pemberdayaan masyarakat dapat diterima. 

Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, persamaan regresi ini 

harus memenuhi syarat kelinieran dan keberartian. Guna mengetahui 

derajat keberartian dan kelinieran persamaan regresi, maka perlu dilakukan 

uji F yang hasilnya bisa ditilik pada Tabel berikut: 

 

Tabel 33.  Hasil Uji Linieritas X1 dan X2 dengan Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2766,626 2 1383,313 70,772 ,000
b
 

Residual 1915,513 98 19,546   

Total 4682,139 100    

a.  Dependent Variable: Perilaku Kewargaan Organisasi Guru 

b.  Prediktors: (Constant), Budaya Organisasi Sekolah, Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi didapatkan bahwa regresi Ŷ = 

14,067 + 0,414 bx1 + 0,446x2 sangat signifikan di mana Fhitung = 70,772 jauh 

lebih besar dari Ftabel dengan df adalah 2 (jumlah perubah bebas) dan 98 

didapat dari n-k-1 (jumlah responden-peubah bebas-1 jadi 101-2-1 = 98) 

sehingga didapat Ftabel pada tingkat Alpha 5% atau (0,05) sebesar 3,09. 

Hubungan linier antara variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) 

dan Budaya Organisasi Sekolah (X2) dan Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru (Y) bisa ditilik pada Gambar berikut: 
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Gambar 16: Garis Linier Hubungan X1 dan X2 dengan Y 

 

Dengan demikian, ada hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan 

variabel Y, yakni setiap peningkatan satu skor variabel Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru (Y) akan diikut perubahan peningkatan 

terhadap variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) sebesar 0,414 

dan Budaya Organisasi Sekolah (X2) sebesar 0,446. 

 

D. Ulas Tuntas 

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, maka terbukti bahwa 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi Sekolah 

berhubungan secara signifikan dengan Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru. Adapun paparan selngkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) Berhubungan secara 

Signifikan dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah berhubungan dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru, sebagaimana ditunjukkan oleh angka 

koefisien korelasi rxy =0,710 dengan tingkat signifikansi korelasi p=0,000 

(p<0,05)uji t didapat thitung 10,031 > t tabel 1,984, dan koefisien regresi Ŷ = 
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27,879 + 0,503x1. Artinya, semakin tinggi Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah, maka akan semakin tinggi juga Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru. Pun, sebaliknya, semakin rendah Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah, maka semakin rendah kemunculan Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru.  

Selain itu, didapatkan R=0,504, yang berarti Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah memberikan sumbangan efektif sebesar 50,4% terhadap 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru, sedangkan untuk sisanya yakni 

sebesar 59% disebabkan oleh faktor-faktor lain. Dengan demikian, 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dapat menentukan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru. 

Kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam menentukan kualitas sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang 

efektif sepenuhnya dalam mengelola sekolah sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas sekolah. Menyadari peran dan beban kerja yang 

berat yang diemban kepala sekolah, diharapkan seluruh elemen di sekolah 

dapat bekerja sama dengan baik sehingga terjalin hubungan yang 

harmonis, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas sekolah itu sendiri. 

Dan idealnya, mungkin ada koneksi dan persatuan antara instruktur 

dan kepala sekolah yang berasal dari internalisasi dan penerapan cita-cita 

komitmen terhadap kerja tim dan loyalitas. Hanya sampai kepala sekolah 

mau memberikan bantuan dan dorongan untuk perbaikan dan peningkatan 

kinerjanya, yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan, komitmen 

kebersamaan dan loyalitas guru dapat terpenuhi. Harus ada keadilan dalam 

hal ini. Guru perlu ditantang dan diberi kepercayaan oleh kepala sekolah 

untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk mencoba konsep atau inovasi 

baru. Menurut beberapa pandangan, individu-individu yang memiliki 

pemimpin yang melayani cenderung meniru perilaku mereka dalam 

interaksi yang menghasilkan perilaku tingkat tinggi dari Perilaku 

Kewargaan Organisasi. 

Dalam usaha menumbuhkan dan mengoptimalkan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru di sekolah, maka dibutuhkan dukungan dan 

peranan kepala sekolah. Di dalam menjalankan tugas dan pekerjaanya, 

seorang guru akan sangat membutuhkan dorongan, semangat, bimbingan 

dan arahan dari pemimpin mereka. Hal ini menjaid modal yang sangat 
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penting sehingga nyaris setiap tindakan dan kebijakan yang diambil atau 

dilakukan oleh seorang pemimpin memiliki dampak yang positif dan 

negatif bagi bawahan yang dipimpinnya. Seorang pemimpin seyogianya 

bisa memberikan semangat dan bimbingan kepada bawahannya sehingga 

guru akan mempunyai efektivitas kerja yang tinggi dan diharapkan mampu 

memberikan hasil yang memuaskan, baik bagi sekolah ataupun guru. 

Kepemimpinan abdi merupakan tipe atau model kepemimpinan 

yang dikembangkan guna mengatasi krisis kepemimpinan, seperti 

menurunnya kepercayaan follower terhadap keteladanan pimpinannya. Hal 

ini dikarenakan perilaku yang dicerminkan dari seorang pemimpin abdi, 

yakni cenderung menjadi teladan untuk memengaruhi individu-individu 

yang dipimpinnya. Perilaku kepemimpinan abdi, di antaranya 

mendengarkan pendapat dari anak buahnya (altruistic calling), 

menyembuhkan rasa emosional yang sedang bergejolak pada bawahannya 

(emotional healing), bijaksana dalam mengambil keputusan (wisdom), 

lebih menitikberatkan pada tindakan-tindakan persuasif (persuasive 

mapping) ketimbang otoritas posisional seseorang (organizational 

stewardship). Selain itu, kepemimpinan abdi kerap terjun langsung di 

dalam organisasi guna membangun dan mendorong karyawannya supaya 

terus berkembang. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan 

pelayanan dan pertolongan jika karyawan mengalami kesulitan dalam 

organisasi. 

Dengan demikian kita melihat bahwa interaksi antara atasan dengan 

bawahan juga diyakini sebagai prediktor perilaku kewargaan organisasi. 

Seorang atasan akan memiliki cara pandang yang positif terhadap 

bawahannya sehingga bawahannya akan merasa bahwa atasannya 

memberikan banyak dukungan dan motivasi, dan interaksi ini akan 

berdampak pada kepuasan kerja, kinerja guru, dan produktivitas. 

Akibatnya, bawahan memiliki kepercayaan dan rasa hormat yang lebih 

besar terhadap atasan mereka, yang mendorong mereka untuk melampaui 

dan melampaui apa yang diharapkan dari mereka. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah berhubungan signifikan dengan Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru meskipun pada taraf yang lemah, hal ini bisa dijelaskan 

bahwa kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang fundamental dan 
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penting dalam menentukan kualitas sekolah. Berkenaan dengan hal 

tersebut, dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, maka sangat 

dibutuhkan adanya Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah yang efektif 

secara penuh yang bertujuan untuk mengelola sekolah, menyadari peran 

dan tugas berat yang diemban kepala sekolah, sehingga diharapkan seluruh 

elemen di sekolah bisa bekerja sama dengan baik sehingga terjalin 

hubungan yang harmonis, sehingga barang tentu berpengaruh terhadap 

kualitas sekolah itu sendiri. 

 

2. Budaya Organisasi Sekolah (X2) Berhubungan secara 

Signifikan dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) 

Budaya Organisasi Sekolah berhubungan dengan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru dilihat dari koefisien korelasi rxy =0,549 

dengan tingkat signifikansi korelasi p=0,000 (p<0,05) uji t didapat thitung 

6,543 > t tabel 1,984, dan koefisien regresi Ŷ = 40,615 + 0,765x2. Artinya, 

semakin tinggi Budaya Organisasi Sekolah, maka akan semakin tinggi 

pula kemunculan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Pun sebaliknya, 

jika Budaya Organisasi Sekolah semakin rendah, maka akan semakin 

rendah kemunculan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru.  

Selain itu, didapatkan juga R=0,302, artinya, Budaya Organisasi 

Sekolah memberikan sumbangan efektif sebesar 30,2% terhadap Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru, sementara sisanya yakni sekira 69,8% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Dengan demikian, Budaya Organisasi 

Sekolah dapat menentukan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

Sekolah sebagai suatu organisasi, mempunyai budaya sendiri yang 

dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai persepsi, kebiasaan, kebijakan 

pendidikan dan perilaku orang yang terdapat di dalamnya. Sebagai suatu 

organisasi sekolah sesuai dengan cure bisnis yang dijalankannya, yakni 

pembelajaran. Budaya sekolah seyogianya menunjukkan kapabilitas yang 

sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Budaya sekolah harus 

disadari oleh semua konstituen sebagai asumsi dasar yang bisa membuat 

sekolah tersebut mempunyai citra yang mengembangkan stakeholders. 

Oleh sebab itu, seluruh individu mempunyai proses yang sama untuk citra 

melalui performance yang merujuk pada budaya sekolah yang efektif. 
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Guru harus bekerja dalam lingkungan sekolah atau budaya 

organisasi yang kondusif supaya guru mempunyai perilaku kewargaan 

organisasi yang kuat. Unsur dinamis yang ada pada tempat di mana ia 

bekerja adalah Budaya Organisasi. 

Budaya Organisasi bagi guru merupakan segala sesuatu yang 

terdapat di dalam organisasi sekolah, baik fisik maupun sosial. Budaya 

Organisasi yang baik akan memberikan motivasi kepada setiap individu, 

dan dalam struktur organisasi tersebut harus bisa bekerja dengan nyaman 

dan maksimal. Sebaliknya, budaya organisasi yang mendukung akan 

memengaruhi motivasi kerja. 

Guru yang termotivasi akan memberikan pembelajaran seluruh 

kemampuannya dan akan berdampak juga dalam meningkatnya 

pembelajaran pada siswa sebagai objek pembelajaran dan bisa 

menghasilkan lulusan yang kualitas.  

 

3. Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) dan Budaya 

Organisasi Sekolah (X2) Berhubungan secara Signifikan dengan 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi 

Sekolah berhubungan dengan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru, 

didapatkan koefisien korelasi rxy =0,392 dengan tingkat signifikansi 

korelasi p=0,000 (p<0,05)uji tx1 didapat thitung 8,321 > t tabel 1,984, uji tx2 

didapat thitung 4,561 > t tabel 1,984 dan koefisien regresi Ŷ = 14,067 + 0,414 

bx1 + 0,446x2.. Artinya, semakin tinggi Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah dan Budaya Organisasi Sekolah maka akan semakin tinggi pula 

kemunculan Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Pun, sebaliknya, 

semakin rendah Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan Budaya 

Organisasi Sekolah, maka akan semakin rendah kemunculan Perilaku 

Kewargaan Organisasi Guru.  

Selain itu, didapatkan juga R=0,591, artinya Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi Sekolah memberikan sumbangan 

efektif sebesar 59,1% terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi Guru, 

sedangkan sisanya, yakni sebesar 40,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 

Dengan demikian, Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan Budaya 
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Organisasi Sekolah bisa menentukan Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru. 

Antara kepemimpinan dengan budaya organisasi memiliki hubungan 

yang sangat erat dan sangat tergantung, karena setiap aspek dari 

kepemimpinan pada akhirnya akan membentuk budaya organisasi. Hal ini 

bis atampak jika memasuki suatu kantor atau organisasi akan berbeda 

dengan kantor atau organisasi lain yang mempunyai pemimpin yang 

berbeda. Fenomena yang didapat dari suatu organisasi, seperti: etos kerja 

karyawan, team work, kesejukan, ketenangan, kenyamanan, 

keramahtamahan, sikap dan integritas dan sebagainya, yang kesemuanya 

menunjukkan kepemimpinan yang ada dalam organisasi tersebut dan 

budaya yang ada dalam organisasi. Alhasil, melihat kepemimpinan suatu 

organisasi sama saja dengan melihat budaya yang ada dalam organisasi 

tersebut. 

Guru yang mempunyai perilaku kewargaan organisasi yang tinggi 

sangat loyal terhadap organisasi dengan menampilkan image positif 

tentang organisasi, membela organisasi dari ancaman eksternal dan 

mendukung tujuan organisasi. Mematuhi segala peraturan, prosedur dan 

regulasi organisasi walaupun tidak ada pihak yang mengawasi. 

Mempunyai prakarsa yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab dengan baik, bahkan melampaui standar yang di tetapkan. Pun, 

mempunyai komitmen kepada organisasi secara makro. 

Berdasarkan hal tersebut, disadari bahwa kepala sekolah melalui 

proses kepemimpinannya, dan guru sebagai seorang pendidik sangat 

menentukan terciptanya budaya sekolah yang efektif. Pasalnya, apabila 

organisasi mempunyai orang-orang yang berperilaku kewargaan organisasi 

tinggi, maka bisa diharapkan organisasi tersebut akan mampu menghadapi 

tantangan dari perubahan lingkungan, baik secara internal maupun 

eksternal. 

  



 

107 

 

 

BAB 11 
 

PENALI AKHIR 

 

 

 

 

A. Konklusi 

erdapat hubungan antara Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan 

Budaya Organisasi Sekolah dengan Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

Pertama, Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah berhubungan secara 

signifikan terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Pasalnya, 

diperoleh koefisien korelasi Pearson’s Product Moment sebesar 0,710 

yang berarti memiliki tingkat hubungan “kuat” dan R square sebesar 

0,504. Artinya, variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) 

ditentukan oleh Perilaku Kewargaan Organisasi Guru (Y) sebesar 50,4%, 

sedangkan sisanya yakni sebesar 59% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  

Kedua, Budaya Organisasi Sekolah berhubungan positif terhadap 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. Pasalnya, koefisien korelasi 

Pearson’s Product Moment sebesar 0,549, yang artinya memiliki tingkat 

hubungan “sedang” dan R square sebesar 0,302. Artinya, variabel Budaya 

Organisasi Sekolah (X2) ditentukan oleh Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru (Y) 30,2%, sedangkan sisaya yakni sebesar 69,8% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain. 

Ketiga, Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah berhubungan positif 

terhadap dan Budaya Organisasi Sekolah berhubungan posistif terhadap 

Perilaku Kewargaan Organisasi Guru, Kepemimpinan Abdi Kepala 

Sekolah berhubungan positif terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru. Pasalnya, koefisien korelasi Pearson’s Product Moment sebesar 

0,392 yang berarti tingkat hubungannya “rendah” dan R square sebesar 

T 
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0,591. Artinya, variabel Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah (X1) dan 

Budaya Organisasi Sekolah (X2) ditentukan oleh Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru (Y) sebesar 59,1%, sedangkan sisanya yakni sebesar 

40,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  

 

B. Implikasi 

Secara teoretis temuan ini berarti bahwa semakin baik 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah dan semakin tinggi Budaya 

Organisasi Sekolah, akan semakin tinggi juga Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru. Pun, sebaliknya, semakin buruk Kepemimpinan Abdi 

Kepala Sekolah dan semakin rendah Budaya Organisasi Sekolah, maka 

akan semakin rendah juga Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

Sementara, secara praktis, temuan mengandung beberapa implikasi 

sebagai berikut. 

Pertama, Perilaku Kewargaan Organisasi Guru dapat ditingkatkan 

secara langsung melalui Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah. 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah yang baik merupakan Seorang 

pemimpin yang lebih melayani para pengikutnya. Ia akan menempatkan 

kebutuhan pengikut sebagai prioritas utama dan memperlakukan bawahan 

sebagai rekan kerja. Ia tidak menempatkan fokus utama pada hasil akhir 

(profit perusahaan), tetapi lebih pada proses pelayanan itu sendiri. 

Tindakan kepala sekolah yang secara aktif dan senantiasa mengembangkan 

guru atau anggota organisasinya akan mengarahkan pada terciptanya 

kepuasan kerja dan meningkatnya komitmen guru terhadap organisasi dan 

pekerjaannya secara signifikan.  

Pengembangan guru juga akan memengaruhi peningkatan 

produktivitas kerja guru, kemudian berakibat pada naiknya kinerja atau 

performansi. Guru dengan tingkat kepuasan dan komitmennya tinggi 

terhadap pekerjaan serta organisasi dan mempunyai performansi kerja 

yang baik, secara otomatis akan senantiasa berusaha untuk melayani siswa 

dengan segenap hatinya.  

Guru akan senantiasa memberikan yang terbaik melalui 

pekerjaannya. Hal ini melalui pelayanan yang prima kepada siswa dengan 

pembelajaran dan tindakan-tindakan yang menciptakan efektivitas dan 

efisiensi kerja. Nilai tambah yang diberikan organisasi melalui guru 
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kepada siswa akan menghasilkan output siswa yang berprestasi dan 

bermutu tinggi.  

Kedua, Perilaku Kewargaan Organisasi Guru bisa ditingkatkan 

secara langsung melalui Budaya Organisasi Sekolah. Budaya Organisasi 

Sekolah yang berkualitas terdiri dari lingkungan fisik yang meliputi sarana 

dan prasarana serta lingkungan sosial seperti hubungan guru dengan kepala 

sekolah, hubungan guru dengan tata usaha, hubungan guru dengan guru, 

hubungan guru dengan siswa, hubungan guru dengan orang tua siswa atau 

masyarakat sehingga terbangun budaya yang patuh, setia, semangat, kerja 

sama, memiliki daya tahan yang tinggi serta berjalan komunikasi dua arah 

yang baik. Budaya organisasi yang serius dikelola sebagai alat manajemen 

akan berpengaruh dan menjadi pendorong bagi karyawan untuk 

berperilaku positif, dedikatif dan produktif. Nilai-nilai budaya tersebut 

tidak tampak, tetapi menjadi kekuatan yang mendorong perilaku untuk 

menghasilkan efektivitas kinerja. 

 

C. Gagasan Usul 

Pertama, Perilaku Kewargaan Organisasi Guru di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 

sudah cukup tinggi, tetapi ditingkatkan lagi. Pasalnya, subjek penelitian 

variabel Perilaku Kewargaan Organisasi Guru sebanyak 51 responden atau 

51% berada pada kelompok rerata, 34 responden atau 34% berada di atas 

rerata dan 16 responden atau 16% berada di bawah rerata. 

Artinya, dari seluruh responden sejumlah 101 orang terdapat 85 

responden atau 85% meyakini bahwa Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru sangat penting untuk keberlangsungan jalannya sekolah di setiap 

tempat bekerjanya. 

Berkenaan dengan peningkatan Perilaku Kewargaan Organisasi 

Guru, sejumlah usaha praktis bisa dilakukan, misalnya dengan 

meningkatkan kesadaran bagi guru untuk bisa berperilaku sukarela/ekstra-

role behavior, perilaku spontan/tanpa saran atau perintah seseorang, 

bersifat menolong seperti memberikan les tambahan tanpa ada imbalan, 

menggantikan rekan kerja yang tidak masuk atau istirahat dan 

membimbing orientasi karyawan baru walaupun tidak diminta dan tidak 

termasuk dalam uraian jabatan. 
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Kedua, Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah cukup 

baik, tetapi dapat ditingkatkan lagi. Pasalnya, variabel Kepemimpinan 

Abdi Kepala Sekolah 39 responden atau 39% berada pada kelompok 

rerata, 57 responden atau 57% berada kelompok di atas rerata dan 5 

responden atau 5% berada di bawah rerata. Artinya, dari semua responden 

sejumlah 101 orang terdapat 96 responden 96% meyakini bahwa 

Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah berhubungan secara signifikan 

terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi Guru. 

Menyoal Kepemimpinan Abdi Kepala Sekolah, sejumlah usaha 

dapat ditempuh melalui 1) menghargai perbedaan dan latar belakang 

individu dengan mempunyai toleransi terhadap keragaman yang ada di 

dalam lingkungan sekolah, 2) bertindak sebagai mediator perdamaian, 

dengan mendorong bawahannya supaya bertanggung jawab dan bersikap 

sportif ketika melakukan kesalahan, 3) memfasilitasi pengembangan 

kemampuan anak buah dengan mengalokasikan anggaran yang memadai 

sebagai upaya peningkatan kompetensi guru, dan 4) membantu orang lain 

belajar dari kesalahan-kesalahannya dan menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan mencari solusi bersama. 

Ketiga, Budaya Organisasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah cukup baik, 

akan tetapi bisa ditingkatkan lagi. Artinya, variabel Budaya Organisasi 

Sekolah 61 responden atau 61% berada pada kelompok rerata, 21 

responden atau 21% berada di atas rerata dan 19 responden atau 19% 

berada di bawah rerata. Sari seluruh responden sejumlah 101 orang 

terdapat 82 responden atau 82% meyakini bahwa Budaya Organisasi 

Sekolah berhubungan secara signifikan terhadap Perilaku Kewargaan 

Organisasi Guru. 

Menyoal Budaya Organisasi Sekolah, sejumlah usaha bisa 

ditempuh, di antaranya 1) menyosialisasikan tujuan dan sasaran organisasi, 

missal pihak sekolah menginformasikan dengan jelas tentang indikator 

keberhasilan dalam menjalankan tugas sebagai guru, 2) meningkatkan jalur 

koordinasi di lingkungan sekolah di dalam melaksanakan kegiatan dan 

meningkatkan kerja sama antarbagian, dan 3) meningkatkan pola 
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komunikasi dan hubungan dengan pimpinan ataupun dengan bagian 

lainnya di lembaga yang tidak sekadar dibatasi oleh hierarki atau jenjang 

jabatan yang formal. 
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