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MOTTO 

 

1. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah niscaya akan dilipat gandakan 

kenikmatan itu, namun jika kita mengingkari nikmat alah maka akan 

dating siksa yang pedih pada kita. 

2. Usaha dan Doa merupakan perpaduan yang indah dan mampu 

menyelesaikan masalah yang kita hadapi. 

3. Keikhlasan adalah kunci ketenangan jiwa. 
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SARI 

Teguh Apriyanto. 2007. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim 
Organisasi terhadap Kreativitas Guru IPA SMP Negeri Se Kota Pekalongan. 
Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang  

Kata Kunci:  Kepemimpinan kepala sekolah, iklim organisasi, kreativitas  
Kreativitas dalam pembelajaran merupakan bagian yang penting dan perlu 

dikuasai oleh guru terutama guru IPA yang mengajarkan ilmu yang dinamis dan 
selalu berkembang. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru 
cenderung bekerja sebagai rutinitas yang harus dijalankan, bahkan dalam 
pembelajaran di ruang kelas sebagai proses pencekokkan yang mengkerdilkan 
kreativitas siswa. Apakah kondisi serupa dialami oleh guru-guru IPA di Kota 
Pekalongan? Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dam iklim 
organisasi secara parsial dan simultan terhadap kreativitas guru IPA SMP Negeri 
di Kota Pekalongan? Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh 
tersebut. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 58 guru IPA se Kota 
Pekalongan. Adapun variabel yang diteliti adalah kepemimpinan kepala sekolah 
dan iklim organisasi sebagai variabel bebas dan kreativitas sebagai variabel 
terikat. Data diperoleh dari kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi ganda.  

Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap krativitas guru IPA SMP se kota Pekalongan yaitu 
sebesar 12%. Menurut persepsi guru IPA, kepemimpinan kepala sekolah masih 
tergolong cukup, sehingga berpengaruh pula pada kreativitas guru IPA yang 
tergolong cukup. Iklim organisasi sekolah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kreativitas guru IPA SMP se Kota Pekalongan yaitu sebesar 48,9%. 
Iklim organisasi yang tercipta di lingkungan SMP Negeri se Kota Pekalongan 
cenderung cukup, sehingga berdampak pada kreativitas guru IPA yang kurang 
optimal.Kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organisasi sekolah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kreativitas guru IPA SMP Negeri se Kota 
Pekalongan yaitu sebesar 72,3%.  

Melihat bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan 
signifikan krativitas guru IPA, maka disarankan kepada kepala sekolah untuk 
mengupayakan peningkatan kualitas manajemen, terutama berhubungan 
silaturahmi, keterbukaan dalam permasalahan bersama, menciptakan suasana yang 
lebih kondusif dan memberi motivasi kepada guru terutama yang belum mencapai 
keberhasilan dalam mengajar.  Melihat bahwa iklim organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kreativitas guru IPA, perlu diupayakan dari kepala 
sekolah sebagai penggerak organisasi dan diikuti oleh semua civitas sekolah untuk 
lebih terbuka, mendukung ide-ide krativitas guru,  memberikan dana khusus dan 
pengharagaan untuk pengembangan kretavitas guru, memberikan kesempatan 
memaparkan penemuan atas kreativitas guru di depan guru-guru  lain dan 
mengembangkan diskusi, sehingga kreativitas guru dapat lebih ditingkatkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa sangat tergantung pada mutu 

SDM yang dimiliki. Wajarlah jika peningkatan mutu SDM  menjadi perhatian 

serius dari setiap negara termasuk Indonesia. Mutu SDM tentu tidak bisa terlepas 

dari mutu pendidikan. Peningkatan kualitas SDM harus melalui peningkatan 

kualitas pendidikan, prioritas pada SDM berarti memprioritaskan pendidikan. 

Bagaimana pentingnya pendidikan ini telah disampaikan oleh banyak kalangan 

dan ahli. Daoed Joesoef berkeyakinan bahwa pendidikan bukan hanya dapat 

mendorong pembangunan tapi juga diperlukan sebagai tujuan suci pembangunan 

(Kompas, 2006.d). Tidak mengherankan jika Thailan, Malaysia dan Korea cepat 

bangkit dari krisis karena ditopang jiwa kemandirian yang kokoh dan terarah 

lewat pendidikan. Tidak kurang juga bagaimana Jepang memprioritaskan 

pendidikan sesaat setelah kalah pada perang dunia kedua. Beberapa gubernur 

negara bagian di Amerika Serikat juga besar perhatiannya pada pendidikan, 

seperti dikutip dari A NATION PREPARED : Teachers for the 21st Century 

(Soedijarto, 2005 : 9).  

“As a nation, and as a state, we are engaged in protracted economic war 
of attrition that will not be won with bomber but with blackboard – A war 
that will not be won or lost in the battlefield but in the classroom” (Gov. 
Richar D Lamm, Colorado).  
“Education is the fuel that drives the engine of economic growth and job 
creation in America’s modern society” (Gov. Rudy Perpich, Minnesota).  
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“If the state is going to be serious about industrial recruitment, 
legislatures and citizens must become serious about improving the quality 
of our educational system” (Gov. Toney Anaya, New Mexico).  
 

Jadi jelas bahwa pendidikan merupakan faktor penting yang harus menjadi 

prioritas utama perhatian pemerintah dan seluruh masyarakat. Mutu pendidikan 

akan mempengaruhi martabat dan kesejahteraan bangsa.  

Mengingat pentingnya pendidikan maka pemerintah dan berbagai pihak 

telah dan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai cara. 

Upaya itu antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, peningkatan 

anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, penerapan manajemen 

berbasis sekolah dan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan bidang 

pendidikan. Melalui berbagai upaya ini diharapkan mutu pendidikan akan 

meningkat. Namun kenyataannya hingga saat ini kualitas pendidikan dan SDM 

bangsa Indonesia masih belum menggembirakan. Masalah peningkatan mutu 

pendidikan masih menjadi perhatian yang belum terpecahkan. 

Berbicara masalah mutu pendidikan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari 

peran guru sebagai ujung tombaknya. Keberhasilan proses pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh peran guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Mantan Mendikbud Fuad Hasan bahkan berpendapat bahwa guru 

menempati posisi yang penting, lebih penting dari kurikulum “Sebaik apapun 

kurikulum jika tidak dibarengi guru yang berkualitas maka semuanya akan sia-sia. 

Sebaliknya kurikulum yang kurang baik akan akan dapat ditopang oleh guru yang 

berkualitas” (Kompas, 2006a). Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan 

(Prayitno, 2005:8). Oleh karena itulah maka peningkatan kualitas tenaga 
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kependidikan ini terus diupayakan, salah satunya adalah bagaimana 

mengembangkan kreativitas guru.  

Diberlakukannya Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan terjadi 

perubahan paradigma dan peran guru dalam proses pembelajaran. MPMBS pada 

dasarnya lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah 

(Umaedi,1999:3). Hal ini tentu menuntut pula kreativitas guru. Guru dituntut lebih 

aktif, kreatif dan inovatif. Guru tidak hanya semata berperan sebagai transfer of 

knowledge tapi lebih pada fasilitator dan agent of change.  

Kreativitas guru ini juga menjadi tuntutan kurikulum berbasis kompetensi, 

karena pembelajaran dalam kurikulum ini lebih menekankan kepada guru agar 

mampu “membelajarkan” peserta didik agar memiliki kompetensi yang 

dikehendaki. Bahkan dengan diberlakukannya kurikulum baru tahun 2006 atau 

yang dikenal denngan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kreativitas 

guru makin dibutuhkan. Jika sebelumnya guru masih  tergantung pada “tuntunan” 

dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada siswa maka dalam KTSP 

pemerintah hanya memberikan rambu-rambu dalam bentuk perauran yaitu 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang 

Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Pelaksanaan Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan. Sedangkan BSNP memberikan panduan dalam penyusunan 

KTSP. Pengembangan silabus, kedalaman materi, proses yang dilaksanakan 

sampai pada kenaikan kelas, ditentukan sendiri oleh guru.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 40 ayat 2 menyebutkan “Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis”. Depdiknas dalam panduannya menjelaskan agar 

proses pembelajaran  lebih menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, 

inovatif dan menyenangkan.  

Pembelajaran yang bermutu seperti yang diharapkan tersebut tentu 

membutuhkan aktivitas dan kreativitas yang lebih dari seorang guru. Suasana 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan tidak bisa terwujud jika guru 

pasif dan bekerja hanya sebuah rutinitas semata. Mantan Rektor IKIP 

Muhammadiyah Mochtar Buchori berpendapat bahwa kompetensi dan kualitas 

guru harus diarahkan menuju terwujudkan sosok guru yang kreatif tanpa 

terbelenggu birokrasi. Mereka perlu ruang gerak berkreasi (Kompas, 2006c). Guru 

yang kreatif diharapkan lebih peka terhadap permasalahan pendidikan serta 

mampu mencari jalan pemecahannya. Guru yang kreatif akan membuat 

perubahan-perubahan baru dalam pembelajaran sehinggga peserta didik lebih 

senang dan mutu pembelajaranpun diharapkan akan meningkat. 

Kreativitas sangat diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 

Doeod Joesoef mengingatkan “…bagi negara-negara yang sedang membangun, 

inovasi (penemuan dan pemikiran baru) mengenai rangka sosiokultural produksi 

jauh lebih penting sebagai prasyarat dan penggerak pertumbuhan ekonomi” 

(Kompas, 2006d). Tidak berlebihan jika dikatakan  bahwa kreativitas memegang 

peranan yang amat penting, sebagai jiwanya perkembangan atau perubahan dan 

kemajuan suatu bangsa (Tjetjep Rohindi Rohidi,1994:124). Lebih lanjut Rohidi 

menjelaskan pendidikan di sekolah dasar seyogyanya menekankan pada usaha-
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usaha pengembangan kreativitas, dengan jalan memberi peluang terciptanya iklim 

belajar yang mendukung kearah tercapainya tujuan tersebut. Jadi kretivitas guru 

sudah menjadi tuntutan yang harus segera dikembangkan apalagi guru IPA. 

Kreativitas guru sebenarnya bukan hanya tuntutan untuk guru IPA saja, 

namun karena keterbatasan penulis terutama dalam pengambilan data dan 

instrumen yang sangat mungkin bervariasi untuk guru mapel yang berbeda maka 

penelitian ini dibatasi hanya untuk guru mata pelajaran IPA saja. Alasan lain 

karena menurut pandangan penulis, mata pelajaran IPA memiliki tuntutan lebih 

untuk tumbuhnya kreativitas dan penulis juga mengajar IPA maka penelitian yang  

mengangkat masalah kreativita guru IPA ini menjadi lebih tepat dan relevan. 

Tuntutan kreativitas pada mata pelajaran IPA tersebut antara lain seperti yang 

tercantum dalam Lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006 “… memperoleh 

kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan tehnologi serta membudayakan berfikir 

ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri”. Pembelajaran IPA juga diarahkan pada 

suatu proses penemuan, sehingga kreativitas sangat dibutuhkan.   

Selain itu mata pelajaran IPA atau sains di SMP seperti yang tercantum 

dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi antara lain juga mengembangkan 

keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. Tujuan pembelajaran IPA  di SMP antara 

lain memberi pengalaman kepada siswa dalam merencanakan dan melakukan 

kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang dikembangkan 

tersebut antara lain adalah sikap ingin tahu serta menekankan pendekatan 

penyelidikan dan penemuan (inquiry). Siswa akan sulit mengembangkan sikap 
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ilmiah seperti yang diharapkan jika pembelajaran hanya bersifat hafalan, dan 

terkesan monoton.  

Apalagi jika kita mengingat bahwa IPA merupakan pilar iptek dunia yang 

berperan besar dalam meningkatkan derajat kesejahteraan bangsa. Iptek sarat 

dengan penemuan dan inovasi baru. Oleh karena itu sifat kreatif dan inovatif 

tersebut bisa dipelihara dan dikembangkan sejak dini termasuk dalam 

pembelajaran di SMP.  

Tuntutan pembelajaran IPA tersebut tentu membutuhkan peran guru yang 

lebih aktif, kreatif. Hal ini juga dimaksudkan agar IPA tidak lagi dipandang 

sebagai pelajaran yang “menakutkan”. Yohanes Surya ketua tim olimpiade fisika 

Indonesia menginginkan agar anak-anak Indonesia belajar fisika dengan asyik, 

mudah dan menyenangkan (Kompas, 2007b). Tentu hal ini memerlukan peran 

guru IPA yang kreatif. Guru yang kreatif juga diharapkan memiliki kepekaan 

terhadap masalah, terutama masalah pembelajran yang dilaksanakannya. Sikap 

ilmiah siswa akan berkembang dengan baik jika guru mampu memberi motivasi  

dan berkreasi agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih bermakna. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan 

tidak bisa dilepaskan dari peran guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran. Kreativitas guru termasuk guru IPA sangat berpengaruh 

pada mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi kreativitas guru terutama 

guru IPA dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sudah menjadi 

tuntutan dalam mengupayakan peningkatan mutu pembelajaran dan mutu 
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pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat dinamis dan selalu 

berkembang tentu tidak lepas dari kreativitas guru IPA.   

Dampak positif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tentu akan 

dirasakan jika guru kreatif. Guru akan cepat bereaksi terhadap permasalahan 

pembelajaran yang dihadapi dan mencoba mencari jalan pemecahannya. Melalui 

penemuan dan inovasi pembelajaran, kebosanan siswa terhadap mata pelajaran 

khususnya IPA akan teratasi. Amelia Rahmi (2003:2) menyebutkan guru yang 

kreatif akan mampu melakukan kegiatan yang menunjang keberhasilan pekerjaan, 

antara lain 1) mampu meningkatkan motivasi dan perhatian belajar siswa, 2) dapat 

menggunakan media pembelajran secara optimal, 3) mengelola waktu secara 

efektif, 4) menggunakan metode pengajaran secara tepat. 

Namun harapan agar guru lebih kreatif berbeda dengan kenyataan di 

lapangan, guru cenderung bekerja sebagai rutinitas yang harus dijalankan. 

Berdasarkan pengalaman empiris, Utomo Dananjaya melihat pembelajaran di 

ruang kelas sebagai proses pencekokkan yang mengkerdilkan kreativitas siswa. 

Guru cenderung terjebak pada jargon-jargon baku yang menutup ruang eksplorasi 

(Kompas, 2006c). Guru kurang kreatif dalam proses pembelajaran (Kompas, 

2006a). Guru cenderung merasa belum mengajar jika belum menerangkan 

(transfer informasi) dan memberi latihan soal.  

Sistem ujian dan ulangan akhir semester dengan soal pilihan ganda seperti 

yang berlaku saat ini juga mempengaruhi cara guru mengajar. Pola pendidikan 

yang dianut sekarang lebih bersifat pendrilan (Soedijarto mengistilahkan model 

“penyekapan”) sehingga apa yang dinamakan kreativitas terabaikan . Lebih lanjut 
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Soedijarto menyampaikan bahwa pembelajaran yang kreatif dan membebaskan 

hanya jadi slogan (Kompas, 2006e). Semua dilakukan dengan tujuan agar 

kelulusan peserta didiknya tinggi, dengan soal pilihan ganda memaksa guru lebih 

banyak memberikan latihan soal dan melakukan proses pembelajaran yang 

membosankan. Aspek kreativitas guru dalam upaya mengkreasikan pembelajaran 

menjadi terhambat (Kompas, 2006b). 

Proses pembelajaran IPA yang terkesan “asal jalan” atau yang lebih 

mengutamakan sisi kognitif siswa ini terlihat juga pada guru IPA SMP di Kota 

Pekalongan. Menurut data Dinas Pendidikan tahun 2006 di Kota Pekalongan 

terdapat 17 SMP Negeri. Letak geografis berada di pesisir utara laut jawa. Mata 

pencaharian penduduk sebagian besar nelayan, buruh batik dan pedagang. Kondisi 

ini diduga turut mempengaruhi kurangnya perhatian masyarakat pada pendidikan 

Hal ini juga diduga berimbas pada kurangnya motivasi dan kreativitas guru dalam 

pembelajaran. Siswa dan guru terkesan melakukan pembelajaran yang sudah 

baku, kurang ruang gerak untuk kreativitas. Pemberian pengalaman belajar dalam 

bentuk praktek di laboratorium cenderung hanya menerapkan “resep masakan”. 

Bahkan sebagian guru enggan praktek di laboratorium dan cenderung terpaku 

pada penyelesaian target materi pelajaran atau berdalih kurangnya sarana dan 

prasarana (tidak ada kreativitas mencari pemecahannya). Sekolah yang kurang 

lengkap sarana dan prasaranapun cenderung menjadi alasan bagi guru untuk 

mengajar apa adanya dan bukan mencari pemecahan yang kreatif untuk mencapai 

pembelajaran yang lebih bermutu. 
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Berdasarkan penetian gugus MGP IPA Kota Pekalongan tahun 1999 

menunjukkan lebih dari 70% guru mengandalkan ceramah. Kurang dari 20 % 

guru yang membuat alternatif media sendiri mencari cara maupun media agar 

pembelajaran lebih bermakna. Lebih dari 60 % siswa tidak senang mata pelajaran 

IPA terutama karena faktor gurunya (Gugus Action Research MGMP IPA 

Pekalongan, 1999). Dari hasil tersebut bisa ditafsirkan kurangnya usaha guru 

untuk berkreasi dalam pembelajaran. 

Dampak negatif dari model pembelajaran yang monoton dan lebih 

menekankan sisi kognitif, atau terjebak dalam soal-soal pilihan ganda tersebut 

sangat dirasakan oleh siswa. Mereka terbiasa berfikir untung-untungan karena 

soal pilihan ganda. Belajar bagi mereka lebih banyak untuk menghafal dan latihan 

menjawab soal. Secara tidak sadar cara pembelajran ini akan mencetak generasi 

yang hanya mengandalkan sisi kognitif, menghafal dan meniru. Pandai saat 

sekolah namun kurang peka dan kurang mampu memecahkan masalah lingkungan 

yang dihadapinya. Kompetensi dan keterampilan mereka kurang memadai saat 

bekerja. Akibatnya banyak pengangguran terdidik, karena mereka tidak bisa 

diterima di dunia kerja sekaligus tidak bisa (tidak kreatif) menciptakan  lapangan 

kerja. Terdapat  kesenjangan antara kualitas SDM dan pendidikan dengan 

kebutuhan kerja sektor usaha (Wardiman Djojonegoro,2005:18).  

Kurangnya kreativitas guru juga berakibat rendahnya prestasi dan 

kreativitas siswa. Hasil belajar rata-rata untuk MIPA masih dibawah standar 

nasional 75. Bahkan berdasarkan hasil tes Trends in Mathematics and Sciences 

Study 2003, untuk IPA atau sains Indonesia berada pada urutan 36 dari 45 negara. 
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Penelitian program uji kemampuan untuk siswa Internasional bidang matematika, 

sains dan kemampuan membaca, yang dilakukan Organisasi Kejasama Ekonomi 

dan Pembangunan, Indonesia menempati peringkat 38 dari 40 negara (Kompas, 

2006a). Indeks peringkat teknologi, Indonesia berada pada posisi 60 dari 72 

negara. Bahkan dalam penguasaan iptek kita lambat dalam perkembangannya dan 

kalah jauh dengan Malaysia, India, Korea dan beberapa negara Asia lain yang 

beberapa dasawarsa sebelumnya masih sejajar atau di bawah Indonesia.  

Dampak lain pembelajaran yang monoton dan penekanan pada sisi 

kognitif juga mengurangi motivasi belajar. Si pintar enggan belajar karena 

pelajaran disajikan secara membosankan (Sugito W. dalam Prayitno,2005:3). 

Angket hasil penelitian di Kota Pekalongan menunjukkan lebih dari 60% siswa 

SMP kurang menyukai pelajaran IPA karena faktor gurunya kurang 

menyenangkan. Lebih dari 70% siswa menganggap pelajaran IPA sulit (Gugus 

Action Research MGMP IPA,1999:1). Jadi kurangnya kreativitas guru  secara 

langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada  mutu pembelajaran dan  

rendahnya mutu pendidikan serta mutu SDM. Jika kondisi ini terus dibiarkan 

maka mutu pendidikan serta mutu SDM Indonesia akan terus tertinggal dari 

negara lain.  

Pertanyaan yang timbul adalah mengapa kreativitas guru rendah ? Faktor 

apa saja yang bisa mempengaruhi tumbuhnya kreativitas guru ? Bagaimana 

mengembangkan kreativitas guru tersebut ? 

Dalam penelitian yang dilakukan para psikolog (Harold R. McAlindon 

dalam Dale Timpe, 1992:59) disimpulkan bahwa setiap orang dilahirkan kreatif, 
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tetapi daya kreatif ini agak menghilang dalam proses pendewasaan. Piet Sahertian 

(1993:23) mengutip pendapat dari Berchson, bahwa dalam diri guru itu ada suatu 

kekuatan untuk berkembang suatu élan vital . Dorongan asasi itu terungkap dalam 

daya pikir abstrak, imajinatif dan kreatif serta komitmen dan kepedulian. Menurut 

Sahertian kebanyakan dorongan itu sulit ditampakkan pada seseorang yang 

memilih menjadi guru.  

Untuk menjaga agar kreativitas alami ini tetap hidup dan produktif harus 

diciptakan kondisi yang memungkinkan mereka bisa bebas berkembang (Michael 

K. Badhawy dalam  Dale Timpe, 1992:210). Kondisi atau faktor apa saja yang 

bisa mempengaruhi tumbuhnya kreativitas ? 

Beberapa faktor yang diduga bisa mempengaruhi tumbuhnya kreativitas 

guru antara lain, tingkat kecerdasan, motivasi, kesejahteraan, budaya sekolah, 

kepemimpinan kepala sekolah, iklim organisasi, pengalaman kerja, tingkat 

pendidikan, sistem pengawasan dan supervisi serta kemungkinan faktor lain.  

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kreativitas ini Michael K. 

Badhawy berpendapat bahwa agar dapat efektif, kreativitas perlu ditopang oleh 

dukungan organisasi dan kepemimpinan manajerial serta keterampilan antar 

pribadi (Michael K. Badhawy dalam Dale Timpe, 1992:210). Dedi Supriadi 

(1994) menuliskan adanya studi histories dalam kreativitas menunjukkan bahwa 

faktor kepemimpinan sangat mempengaruhi dinamika kreativitas masyarakat. 

Kepemimpinan dalam hal ini oleh Kepala Sekolah memiliki peran besar dala 

mendorong  kreativitas guru.  
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Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin tentu memiliki peran strategis 

di dalam mengembangkan profesionalisme SDM termasuk kreativitas guru. 

Melalui kepemimpinannya diharapkan juga dapat menumbuhkan kreativitas 

warga sekolah termasuk guru. Hal ini selaras dengan pandangan T. Hani Handoko 

(2001:294) memandang kepemimpinan sebagai kemampuan yang dimiliki 

sesorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang agar bekerja 

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Demikian juga Kepala Sekolah  diharapkan 

mampu mempengaruhi, menggerakkan dan memotivasi guru dalam 

mengembangkan kreativitas mereka, terutama dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

Kenyataan di lapangan cenderung tidak sesuai harapan, Kepala Sekolah 

yang seharusnya mendorong kreativitas guru terkadang justru menghambat. Para 

manajer dan pimpinan organisasi lebih banyak melumpuhkan kreativitas daripada 

mendorongnya (Michael K. Badhawy dalam Dale Timpe 1994:211). Pimpinan 

sering mengikat dengan aturan-aturan organisasi, sehingga kreativitas mereka 

kurang berkembang. 

Dari uraian secara teoritis tentang kemungkinan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tumbuhnya kreativitas, maka patut diduga bahwa kreativitas guru 

sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Sekolah. Dugaan lemahnya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam memberi tempat, peluang, dan motivasi 

membuat guru terhambat untuk berkreasi. Jadi patut diduga bahwa rendahnya 

kreativitas guru IPA dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Sekolah yang juga 

termasuk kurang baik. Tampaknya  peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan 
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manajer belum mampu secara sungguh-sungguh mempengaruhi dan 

menggerakkan warga sekolah (guru) untuk mengembangkan kreativitas mereka 

demi tujuan sekolah. Benarkah kepemimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri di 

Kota Pekalongan masih rendah ?  

Kompetensi para Kepala Sekolah sebenarnya termasuk baik, jika ditinjau 

dari sistem rekrutmen dan seleksinya. Kepala Sekolah diambil dari para guru yang 

berprestasi, memiliki pengalaman memadai (lebih dari delapan tahun) dan 

penilaian melibatkan team dari luar Kota Pekalongan. Di sekolah sebagai wilayah 

kerja masing-masing juga tidak ada gejolak berarti. Kemungkinannya adalah 

mereka terjebak pada sistem yang berlaku. Kepala Sekolah turut larut dalam 

upaya  peningkatan hasil “NEM” dengan program penuntasan materi, dan drill 

soal. Diberlakukannya periodisasi Kepala Sekolah juga membawa dampak 

menurunya kualitas kepemimpinan mereka, terutuama yang sudah memangku 

jabatan dua atau tiga periode. Ada kemungkinan lain bisa mempengaruhi. Apakah 

kemungkinan-kemungkinan tersebut berpengaruh pada kreativitas guru IPA ? 

Untuk itu perlu dibuktikan melalui penelitian.  

Faktor lain yang  mempengruhi kreativitas yaitu iklim organisasi. Iklim 

organisasi yang kondusif akan lebih memberi peluang berkembangnya kreativitas 

guru dan pelaksanaan pembelajaran lebih bermutu. Teguiri dan Litwin (1998) 

mendefinisikan iklim organisasi adalah kualitas lingkungan internal organisasi 

yang dialami anggotanya, mempengaruhi perilakunya, dan dapat didiskripsikan 

dengan nilai-nilai karakteristik organisasinya. Larsen (dalam Pidarta, 1995:67) 

memandang iklim organisasi sebagai norma-norma, harapan dan kepercayaan 
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personalia suatu organisasi yang menguasai perilaku dalam melaksanakan tugas. 

Jadi perilaku anggota organisasi termasuk guru menurut Teguiri dan Litwin serta 

Larsen, dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Hal ini senada dengan pandangan 

Dedi Supriadi (1994) yang menyebutkan bahwa kreativitas seseorang muncul 

bukan hanya karena dorongan intrinsiknya, melainkan perlu iklim lingkungan 

yang memungkinkan ia merasa aman untuk berkarya, berimajinasi dan mengambil 

prakarsa sehingga ada keberanian mengambil resiko. 

Kegiatan MGMP IPA sebenarnya mampu memberikan suasana bagi 

tumbuhnya kreativitas, kompetensi guru IPA juga baik jika dilihat dari pendidikan 

yang rata-rata sudah sarjana. Namun kenyataan kreativitas di sekolah termasuk 

kurang. Kecenderungan yang ada ternyata iklim organisasi di sekolah kurang 

mendukung.  Bakat kreatif guru kurang berkembang karena iklim organisasi 

kurang kondusif. Kecenderungan warga sekolah kurang menghargai bahkan 

menolak ide atau gagasan yang dirasakan aneh maupun yang bersifat pembaruan 

turut mempengaruhi motivasi untuk berkreasi. Aturan-aturan organisasi yang ketat 

akan membelenggu tumbuhnya kreativitas. Pada akhirnya suasana yang timbul 

dalam organisasi merupakan faktor yang turut menentukan perilaku para pekerja 

(termasuk guru). Perilaku kreatif seorang guru juga akan dipengaruhi oleh 

lingkungan organisasi sekolah yang ada. Benarkah iklim organisasi di SMP 

Nergeri Kota Pekalongan kurang kondusif  dalam mendukung kreativitas guru 

IPA ? Adakah pengaruh terhadap rendahnya kreativitas guru IPA ? Kebenaran 

tentang ini perlu diuji melalui suatu penelitan.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas tampak bahwa mutu pendidikan masih rendah, 

hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu proses pembelajaran dikelas. Rendahnya 

mutu pembelajaran ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kreativitas guru. 

Masalah kreativitas guru terutama guru IPA, diduga terkait dengan bagaimana 

kepemimpinan Kepala Sekolah serta bagaimana iklim organisasi yang berlaku di 

sekolah tersebut. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan  

yang harus dijawab sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kreativitas guru 

IPA SMP Negeri di Kota Pekalongan? 

2. Bagaimana pengaruh iklim organisasi di sekolah terhadap kreativitas guru  

IPA SMP Negeri di Kota Pekalongan?  

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dan iklim organisasi 

secara bersama-sama terhadap kreativitas guru IPA SMP Negeri di Kota 

Pekalongan ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan tentu memiliki tujuan, tidak terkecuali dalam penelitian 

ini. Dengan menetapkan tujuan maka diharapkan penelitian ini  bisa terarah dan 

terukur dengan baik dan benar. Tujuan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 

dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umumnya adalah mengetahui serta menganalisis seberapa besar 

pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dan iklim organisasi terhadap kreativitas 

guru IPA dalam proses pembelajaran. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Menemukan dan menganalisis seberapa besar pengaruh kepemimpinan Kepala 

Sekolah terhadap kreativitas guru IPA  SMP Negeri di Kota Pekalongan.  

2. Menemukan dan menganalisis seberapa besar pengaruh iklim organisasi di 

sekolah terhadap kreativitas guru IPA SMP Negeri di Kota Pekalonngan. 

3. Menemukan dan menganalisis seberapa besar pengaruh kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan iklim organisasi sekolah secara bersama-sama terhadap 

kreativitas guru IPA dalam proses pembelajaran di SMP Negeri di Kota 

Pekalongan. 

1.4   Manfaat  

Melalui penelitian ini diharapkan ada manfaat yang bisa diambil sebagai 

sumbangan bagi dunia pendidikan. Jika penelitian ini terbukti positif secara 

signifikan maka diharapkan minimal ada manfaat secara teoritis maupun praktis. 

1.4.1 Secara teoretis 

Diharapkan bermanfaat dalam menghasilkan konsep untuk pengembangan 

teori terutama mengenai pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dan iklim 

organisasi terhadap kreativitas guru IPA dengan demikian juga dapat menjadi 

landasan penelitian berikutnya berkaitan dengan kreativitas guru. 
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1.4.2 Secara Praktis 

Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain 

1. Guru diharapkan mampu mengembangkan kreativitias dalam rangka 

peningkatan mutu pembelajaran.  

2. Sekolah diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas 

guru melalui kepemimpinan yang benar dan tepat serta menciptakan iklim 

sekolah yang mendukung tumbuhnya kreativitas warga sekolah.  

3. Bagi MGMP IPA Pekalongan bisa menambah wawasan dan bahan diskusi 

dalam rangka mengembangkan kreativitas anggota MGMP.  

4. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan diharapkan mampu memberikan 

dorongan, ruang dan penghargaan bagi tumbuhnya kreativitaazs di sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kreativitas 

Kreativitas lahir seiring dengan keberadaan manusia dan merupakan ciri 

khas manusia. Kreativitas merupakan bidang kajian yang kompleks dan memiliki 

dimensi yang sangat luas, yang bisa menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. 

Kajian pustaka berikut ini menguraikan tentang pengertian kreativitas dan 

gambaran orang (guru) yang kreatif. 

2.1.1 Pengertian Kreativitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Kreatif” diartikan memiliki 

daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu  dan 

“Kreativitas” diartikan kemampuan untuk mencipta atau daya cipta 

(Depdiknas,2005:599). Dalam bahasa Inggris “creativity” berarti daya cipta. (John 

M. Echols, 1996:154). Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau 

daya cipta.   

Kreativitas atau daya cipta adalah kemampuan manusia untuk 

menghasilkan sesuatu yang berbeda, yakni 1) sensitivitas atau kepekaan terhadap 

masalah, yaitu kemampuan melihat segala sesuatu, memperhatikan masalah atau 

bidang kebutuhan dan menyadari keadaan yang menjanjikan serta kemampuan 

mengadakan pengamatan secara rinci 2) kelancaran, yaitu kemampuan 

menghasilkan banyak gagasan dan siap menerima perubahan-perubahan serta  

kegagalan 3) originalitas dan kebaruan, yaitu kemampuan mencetuskan gagasan 
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asli atau pemikiran sendiri yang berbeda maupun modifikasi dari yang sudah ada 

4) keluwesan, yaitu kemampuan menggunakan berbagai kemungkinan pendekatan 

dan mudah menyesuaikan terhadap kemungkinan perubahan 5) penyusunan dan 

pengembangan,yaitu melakukan hal-hal secara detail dan mengurai lebih rinci 

serta menggabungkan atau membentuk suatu perwujudan menyeluruh 6) 

pendefinisian ulang, yaitu merumuskan batasan-batasan dengan melihat kembali 

cara yang tidak lazim  (Guilford dalam Tjetjep Rohindi Rohidi, 1994:124). 

Utami Munandar (dalam S.T. Alisjahbana,1983:69) mengartikan 

kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru yang pada 

hakekatnya membedakan manusia dari mesin dan binatang. Lebih lanjut Utami 

Munandar mengutip pendapat Stein, bahwa kreativitas harus mempunyai makna 

sosial artinya bermanfaat bagi dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Senada dengan pendapat di atas menurut David Campbell (dalam 

Depdiknas,2003) dijelaskan, kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil 

yang bersifat: 1) pembaruan seperti inovasi, belum ada sebelumnya, penyegaran 

aneh dan menarik ; 2) berguna (useful), yaitu lebih berguna, lebih mudah, praktis, 

memecahkan masalah, memperlancar, mengurangi hambatan dan mendatangkan 

hasil lebih banyak ; 3) dapat dimegerti (understandable) yaitu dari hasil tersebut 

dapat dimengerti dan dapat dibuat atau diulang sama dalam waktu lain. Jadi 

sesuatu yang terjadi karena kebetulan dan tidak dimengerti serta tidak dapat 

diulang, bukan merupakan kreativitas. 

Orang yang kreatif adalah individu yang menggunakan daya imajinasinya 

untuk memecahkan persoalan sehari-hari (Utami Munandar dalam S.T. 
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Alisjahbana, 1983:70). Kreativitas telah menggerakkan manusia sejak dia 

mungkin mengadakan pemecahan masalah dengan kecerdasan. Semula kreativitas 

ini berkristalisasi menjadi adat istiadat dan tradisi tapi kemudian setiap kali akan 

terjadi perombakan struktur-struktur baku oleh kretivitas manusia pula. Bila 

dengan pemecahan itu terjadi restrukturasi, yaitu hal-hal yang telah membaku  

dapat didobrak dan diatasi dapat dikatakan terjadi penyelelasaian kreatif (T. 

Heraty Noerhadi dalam S.T. Alisjahbana, 1983:13). Kreativitas pada dasarnya 

adalah kemampuan mengadakan restrukturisasi. Kreativitas lebih sesuai dikatakan 

sebagai kepekaan baru terhadap masalah. 

Beberapa definisi tentang kreativitas, pada intinya ada persamaan yaitu 

menjelaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru atau berbeda, baik berupa gagasan maupun karya 

nyata, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, 

yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya (Dedi 

Supriadi, 1994:7). 

2.1.2 Karakteristik Orang (Guru) Kreatif 

Orang yang kreatif ialah individu yang menggunakan daya imajinasinya 

untuk memecahkan persoalan sehari-hari (Utami Munandar dalam S.T. 

Alisjahbana, 1983:72). Kreativitas tidak hanya tercermin dari produk atau ciptaan 

baru, akan tetapi juga dalam sikap atau gaya hidup. Dalam ilmu pengetahuan, 

kreativitas memegang peranan khusunya pada saat penting terjadinya penemuan 

dalam ilmu.  
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T. Heraty Noerhadi (dalam S.T. Alisjahbana, 1983:22) mengutip pendapat 

Rollo May menjelaskan bahwa kreativitas memerlukan keberanian yang disebut 

olehnya “the courage to create”. Keberanian kreatif yaitu keberanian untuk 

menemukan tatanan atau bentuk-bentuk baru, lambang-lambang baru, serta pola-

pola baru bagi suatu masyarakat (termasuk siswa). Utami Munandar (dalam 

Alisyahbana,1983:69) mengutip pendapat Arasteh  mengenai kreativitas : 

“Creativity is a vision and actualization of that vision. This vision is a 
unit; it is complete and pregnant. Just as night gives birth to day, the 
seed to a plant, an ovum to a child; so too a creative vision gives birth 
indefinitely and its actualization produces scientific, artistic or 
religious form”. 

 
Adanya creative vision inilah yang menimbulkan kegembiraan dan kebahagiaan 

pada seseorang dalam berkreasi. Kepuasan ini menumbuhkan motivasi tersendiri. 

Kepuasan dalam berkreasi ini memungkinkan banyaknya penemuan baru 

diberbagai bidang. 

Kriteria tentang kreativitas menurut Amabile 1983 (dalam Dedi Supriadi 

1994:12-14) menyangkut tiga dimensi yaitu proses, person dan produk kreatif.  

Proses kreatif identik dengan berfikir Janusian, yaitu berfikir divergen yang 

berusaha melihat sesuatu dari berbagai dimensi secara beragam bahkan 

bertentangan dan menjadi pemikiran baru. Namun kriteria ini jarang dipakai 

karena kurang menyentuh persoalan inti yaitu produk kreatif. Dimensi person 

identik dengan apa yang oleh Guilford disebut sebagai kepribadian kreatif. 

Keberatan atas dimensi ini jika dijadikan kriteria satu-satunya untuk menilai 

kreativitas oleh beberapa ahli disebabkan juga karena belum benar-benar 

menyentuh esensi kreativitas yaitu melahirkan sesuatu yang baru. Dimensi produk 
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menunjukkan hasil perbuatan baik berupa karya nyata maupun gagasan. Dimensi 

ini dipandang yang paling eksplisit yang bisa menunjukkan fakta tentang  telah 

dihasilkannya sesuatu yang baru dan disebut sebagai kriteria puncak. Namun 

beberapa ahli masih meragukan  jika  kriteria ini dijadikan satu-satunya ukuran 

karena nilai subyektivitas untuk menilai hasil karya kreatif masih tinggi. 

Dari berbagai studi, Dedi Supriadi menyimpulkan bahwa penilaian 

kreativitas lebih banyak didasarkan pada produk kreatif dan perilaku kreatif. 

Berkaitan dengan perilaku kreatif tersebut Mulyono Gandadiputra (dalam S.T. 

Alisjahbana, 1983:53) menyarikan pendapat Hilgard & Atkinson tentang 

karakteristik orang-orang yang kreatif sebagai berikut : 

1. Bebas dalam berfikir dan bertindak. Tidak menyukai kegiatan-kegiatan 

kelompok yang menuntut konformitas dan tidak mudah dipenngaruhi desakan-

desakan sosial bila mereka telah yakin bahwa pendapatnya sendiri telah benar. 

2. Kecenderungan untuk kurang dogmatis dan lebih relativistik  dalam 

pandangan hidupnya dibandingkan dengan orang-orang yang  dinilai tidak 

kreatif. 

3. Berkemauan untuk mengakui dorongan-dorongan dirinya yang tidak 

berdasarkan akal (irrational). 

4. Menyukai hal-hal yang rumit dan baru. 

5. Menghargai humor dan memiliki “a good sense of humor”. 

6. Menekankan pentingnya nilai-nilai teoritis dan estetik. 

Dari uraian tersebut tampak bahwa karakteristik orang kreatif cenderung 

bebas dan tidak ingin terkurung dalam aturan-aturan yang baku. 
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Sementara itu Dedi Supriadi (1994:55) membedakan ciri-ciri kreativitas 

dalam dua bagian yaitu cirri kognitif dan non kognitif. Ciri Kognitif meliputi 

antara lain empat cirri berfikir kreatif yitu orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran dan 

elaborasi. Ciri non kognitif termasuk motivasi, sikap dan kepribadian kreatif. 

Guilford (Mulyono Gandadiputra dalam S.T. Alisyahbana, 1983:54) 

mengatakan bahwa bila penelitian menggunakan faktor analisa, maka sifat-sifat 

berikut ini muncul sebagai faktor-faktor yang penting dalam perencanaan dan 

kemampuan yang dipandang sebagai karakteristik orang kreatif : 

1. Fluency, kelancaran, kesigapan, kemampuan untuk menghasilkan banyak 

gagasan. 

2. Fleksibilitas, kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan 

dalam mengatasi persoalan. 

3. Originalitas, kemampuan untuk mencetuskan gagasan-gagasan asli dan baru. 

4. Elaborasi, kemampuan melakukan hal-hal secara detail terperinci. 

5. Redefinition, kemampuan untuk refleksi dan merumuskan kembali batasan-

batasan dengan melihat dari sudut lain. 

Hampir senada dengan pendapat tersebut, maka Gary K. Himes (dalam 

Dale Timpe 1992:90) memberikan gambaran tentang sifat-sifat khas orang yang 

disebut kreatif, sebagai berikut : 

1. Sensitivitas/kepekaan terhadap masalah dan lingkungan. Kemampuan untuk 

melihat segala sesuatu, perhatian pada berbagai masalah atau bidang 

kebutuhan dan menyadari keadaan yang menjanjikan. Ada kemampuan khusus 

untuk melakukan pengamatan yang luar biasa dan rinci. 
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2. Fleksibel, terbuka, ingin tahu, dan selektif. Penyesuaian dengan setiap 

perkembangan serta perubahan baru dilakukan dengan cepat. 

3. Penilaian bebas. Ada keinginan untuk lain dari yang lain dan menyimpang 

dari praktik masa lalu, dan menciptakan yuang baru. 

4. Toleransi terhadap kesamaran. Mentolerir ketidak tentuan, kerumitan dan 

ketidak teraturan, kemungkinan bisa mendatangkan jawaban.. 

5. Fleksibilitas mental. Pikiran kreatif memperlihatkan mobilitas ketika data dan 

gagasan  diatur kembali, dimodifikasi, dan didefinisikan kembali. Jika tidak 

terjadi pemikiran yang berarti maka dihentikan dan kembali lagi dengan 

pendekatan yang lebih segar. 

Gambaran dari Gary K. Himes tersebut menjelaskan sifat orang-orang 

kreatif terutama dari pandangannya terhadap permasalahan yang timbul. Orang 

kreatif cepat melihat suatu masalah, mencari berbagai alternatif solusi, berani 

mencoba meski terkadang menyimpang dari kebiasaan. Gambaran ini hampir 

sama (senada) dengan pandangan Guilford. 

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas  

Individu kreatif harus memenuhi kondisi antara lain memiliki peluang, 

dalam arti bebas dari kecemasan dan kekhawatiran yang memungkinkan suatu 

reorientasi kreatif, dan mengatasi suatu “wishful seeing” atau “selective in 

attention”. Kreativitas hanya dapat tampil dalam peluang kebebasan yang 

bertanggung jawab, ditunjang keberanian untuk merubah struktur baku (Toety 

Heraty Noerhadi dalam S.T. Alisyahbana,1983:30).  
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Silvano Arieti (dalam Utami Munandar,1999) menyampaikan bahwa 

dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu kreativitas lebih dihargai, kebudayaan 

seperti itu dinamakan kebudayaan creativogenic. Faktor bakat, disiplin pribadi 

dan lingkungan (alam dan fisik, social dan budaya) secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang besar terhadap berkembangnya 

kreativitas. 

Dalam penelitian yang dilakukan para psikolog (Harold R. McAlindon 

dalam Dale Timpe, 1992:59) disimpulkan bahwa setiap orang dilahirkan kreatif, 

tetapi daya kreatif ini agak menghilang dalam proses pendewasaan. Untuk 

menjaga agar kreativitas alami ini tetap hidup dan produktif harus diciptakan 

kondisi yang memungkinkan mereka bisa bebas berkembang, hal ini bisa dimulai 

dari seorang manajer (termasuk kepala sekolah). Untuk dapat efektif, kreativitas 

perlu ditopang oleh dukungan organisasi dan kepemimpinan manajerial serta 

keterampilan pribadi (Michael K. Badhawy dalam  Dale Timpe, 1992:210). 

Senada dengan pandangan Michael K. Badhawy, Dedi Supriadi (1994) 

menyebutkan bahwa kreativitas seseorang muncul bukan hanya karena dorongan 

intrinsiknya, melainkan perlu iklim lingkungan yang memungkinkannya merasa 

aman untuk berkarya, berimajinasi dan mengambil prakarsa sehingga ada 

keberanian mengambil resiko. Pada bagian lain Dedi Supriadi menuliskan adanya 

studi historis dalam kreativitas menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan sangat 

mempengaruhi dinamika kreativitas masyarakat. 

Kreativitas terkait erat dengan inovasi, melalui kreativitas akan dihasilkan 

sesuatu yang baru (inovatif). Meskipun tidak selalu kreativitas menghasilkan 
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karya inovatif. Tjetjep Rohindi Rohidi (1994:126) menyatakan bahwa dalam 

pengertian kreativitas tercakup adanya rasa percaya diri dan sikap serta perilaku 

inovatif. Inovasi merupakan bagian penting dari sebuah kreativitas, sehingga 

gambaran tentang inovasi juga akan banyak memberi gambaran kreativitas.  

Stanley Baran dan Peter Zandan (dalam Dale Timpe, 1992:404-405) 

mengungkapkan adanya pengaruh yang kuat dari lingkungan organisasi dan pola 

manajerial dalam mendorong inovasi, seperti  tampak dalam tabel berikut. 

Meskipun belum menunjukkan secara menyeluruh tentang faktor yang 

mempengaruhi kreativitas namun setidaknya memberikan gambaran, karena 

bagian utama dari kreativitas adalah inovasi (kebaruan).  

 Tabel 2.1  Pengaruh Lingkungan dan Pola Manajerial Dalam Mendorong Inovasi 
 

 Kekuatan terbesar untuk 
mendorong inovasi 

Kelemahan terbesar 
untuk mendorong 

inovasi 
Komunikasi 7% 7% 
Organisasi 18% 26% 
Pendidikan 8% 1% 
Manajemen 12% 22% 
Kebijakan 6% 8% 

Lingkungan 24% 16% 
 

Dari uraian di atas tampak bahwa setiap individu (anggota organisasi) 

memiliki kreativitas. Perkembangan kreativitas mereka dipengaruhi oleh 

lingkungan dan krepemimpinan serta pola manajerial. 

2.1.4 Peranan Kreativitas dalam Pembelajaran 

Kreativitas  adalah usur yang penting bagi pertumbuhan sosial dan 

ekonomi sekarang ini. Kreativitas dapat membuat hampir setiap pekerjaan 

menjadi suatu petualangan dan karier (William D. Ellis dalam Dale Timpe, 
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1992:414). Bila Amerika sekarang memimpin pasaran dunia, hal itu karena 

inovasi (Rosabeth M. Kanter dalam Dale Timpe, 1992:427).  

Donald W. Myers (dalam Dale Timpe, 1992) melakukan penelitian yang 

membuktikan korelasi statistik yang signifikan antara kreativitas dan kinerja 

karyawan. Eugene Raudsepp (dalam Dale Timpe, 1992:282) memberikan alasan 

bagaimana kreativitas bertalian dengan produktivitas dan kualitas, karena : 

1. Meningkatkan kualitas pemecahan-pemecahan masalah organisasi. 

2. Membantu menghasilkan inovasi yang menguntungkan. 

3. Mendorong peningkatan produktivitas dengan menggerakkan kembali 

motivasi. 

4. Memperbaiki keterampilan-keterampilan pribadi. 

5. Mengkatalisasikan upaya-upaya tim yang efektif. 

Dalam proses pembelajaran di kelas, kreativitas guru sangat diperlukan. 

Guru yang kreatif akan cepat tanggap terhadap setiap masalah dalam 

pembelajaran dan berupaya mencari alternatif pemecahannya. Pembelajaran yang 

kreatif diharapkan dapat membantu siswa memahami masalah, meningkatkan 

motivasi serta meningkatkan mutu pembelajaran. Guru yang kreatif pada 

umumnya juga memiliki dedikasi dan keuletan dalam tugasnya. Amelia Rahmi 

(2003:2) menyebutkan guru yang kreatif akan mampu melakukan kegiatan yang 

menunjang keberhasilan., antara lain 1) mampu meningkatkan motivasi dan 

perhatian siswa, 2) dapat menggunakan media pembelajran secara optimal, 3) 

mengelola waktu secara efektif, 4) menggunakan metode pengajaran secara tepat. 
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Dari beberapa teori yang berkaitan dengan kreativitas di atas, maka yang 

dimaksud dengan kreativitas guru dalam penelitian ini mengacu pendapat 

Guilford yang senada dengan Gary K. Himes, yaitu kemampuan guru untuk 

menghasilkan sesuatu yang berbeda, baik berupa gagasan maupun karya nyata, 

baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang 

semuanya itu relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya, meliputi 

kepekaan terhadap masalah, kelancaran, originalitas dan kebaruan, keluwesan, 

penyusunan dan pengembangan, serta pendefinisian ulang. 

Berdasarkan pengertian kreativitas tersebut, maka dapat lihat dari 

beberapa indikator, antara lain :  

1) Sensitivitas atau kepekaan terhadap masalah, yaitu kemampuan 

melihat segala sesuatu, memperhatikan masalah atau bidang 

kebutuhan dan menyadari keadaan yang menjanjikan serta 

kemampuan mengadakan pengamatan secara rinci  

2) Kelancaran, yaitu kemampuan menghasilkan banyak gagasan dan siap 

menerima perubahan-perubahan serta  kegagalan 

3) Originalitas dan kebaruan, yaitu ke,mampuan mencetuskan gagasan 

asli atau pemikiran sendiri yang berbeda maupun modifikasi dari yang 

sudah ada  

4) Keluwesan, yaitu kemampuan menggunakan berbagai kemungkinan 

pendekatan dan mudah menyesuaikan terhadap kemungkinan 

perubahan  
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5) Penyusunan dan pengembangan,yaitu melakukan hal-hal secara detail 

dan mengurai lebih rinci serta menggabungkan atau membentuk suatu 

perwujudan menyeluruh  

6) Redefinisi, yaitu merumuskan batasan-batasan dengan melihat 

kembali dengan cara yang tidak lazim. 

 

2.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.2.1 Pengertian 

Para ahli mempunyai definisi yang berbeda tentang kepemimpinan. 

Karena setiap ahli mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri mengenai 

pengertian kepemimpinan. Untuk memperoleh gambaran mengenai 

keanekaragaman definisi kepemimpinan, berikut dituliskan beberapa definisi 

kepemimpinan menurut para ahli. 

Blanchard dan Hersey (1986:99) berpendapat bahwa kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Setiap saat seseorang berusaha 

mempengaruhi orang lain, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai pemimpin 

dan orang yang dipengaruhi adalah pengikut. Di sini tidak dimasalahkan apakah 

orang itu atasan, teman atau bahkan bawahan. 

Rivai (2003:3) menjelaskan lebih lanjut bahwa kepemimpinan adalah 

proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada 

hubungannya dengan kelompok. Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian 

yaitu sebagai kekuatan menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan 
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hanyalah sebagai alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar mau 

melakukan sesuatu dengan sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat 

menggerakkan orang yaitu sebagai ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan. 

Gibson (1990:263) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah usaha 

mempengaruhi antar perseorangan (interpersonal), lewat proses komunikasi, 

untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepemimpinan mencakup unsur pengaruh, komunikasi dan 

pencapaian tujuan. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika tercapainya satu 

atau beberapa tujuan. Sehingga orang akan memandang pemimpin yang efektif 

dilihat dari segi kepuasan mereka yang diperoleh dalam bekerja. 

Oteng Sutisna (1983:254) merumuskan definisi kepemimpinan sebagai 

proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-usaha ke 

arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Disimpulkan juga bahwa proses 

kepemimpinan merupakan suatu fungsi dari pemimpin, pengikut dan variabel-

variabel situasi lain. T. Hani Handoko (2001:294) mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai kemampuan yang dipunyai seseorang untuk 

mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.  

Kepemimpinan dalam organisasi pendidikan menurut Oteng Sutisna 

(1983:276) dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengambil 

inisiatif dalam situasi-situasi sosial untuk merangsang dan mengorganisasi 

tindakan-tindakan dengan begitu membangkitkan kerja sama yang efektif ke 

arah pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Kepala Sekolah adalah tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat 



31 
 

 
 

diselenggarakannya proses belajar mengajar (Wahjosumidjo, 2003). Sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Kepala Sekolah juga adalah seorang 

pemimpin (leader).  

Seperti halnya kepemimpinan pada umumnya, kepemimpinan Kepala 

Sekolah bisa diartikan sebagai kemampuan Kepala Sekolah dalam mempengaruhi, 

menggerakkan dan mengarahkan warga sekolah agar mau dan mampu bekerja dan 

berperan serta dalam mencapai tujuan sekolah yang  sudah ditetapkan. Warga 

sekolah yang dimaksud di sini terutama adalah guru, karyawan dan siswa.   

2.2.2 Macam-macam Kepemimpinan dan Karakteristiknya 

Untuk lebih dapat dipahami dalam menjabarkan kepemimpinan kepala 

sekolah secara operasional maka dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah sebagai 

leader dapat dianalisis dari (1) kepribadian (sifat-sifat pemimpin/kepala 

sekolah), (2) pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, (3) visi dan misi 

sekolah, (4) kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. 

(Mulyasa 2004:115). 

Kepemimpinan berdasarkan hasil penelitian Universitas Ohio dan 

Universitas Michigan dalam Wahjosumidjo (1999) pada dasarnya cenderung ke 

arah dua hal yaitu konsiderasi dan struktur inisiasi. Kecenderungan ke arah dua 

hal tersebut dapat dilukiskan dengan gambar 2.1 sebagai berikut. 
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( S )  
 

Rendah  Struktur Inisiasi  Tinggi  
 

   Gambar 2.1  Perilaku Kepemimpinan 

S = Struktur Inisiasi 
K = Konsiderasi  

 

Dua macam kecenderungan tersebut mempunyai ciri-ciri kepemimpinan, 

masing-masing sebagai berikut :  

1. Kepemimpinan Konsiderasi 

Perilaku pemimpin cenderung ke arah kepentingan bawahan. Ciri-ciri 

perilaku pemimpin, hubungan dengan bawahan adalah:  

a. ramah tamah 

b. mendukung dan membela bawahan 

c. mau berkonsultasi 

d. mau mendengarkan bawahan 

e. mau menerima usulan bawahan 

f. memikirkan kesejahteraan bawahan 

g. memperlakukan bawahan setingkat dirinya 

2. Struktur Inisiasi 
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Perilaku pemimpin cenderung lebih mementingkan pencapaian tujuan 

organisasi daripada memperhatikan bawahan. Oleh karena itu, perilaku pemimpin 

memiliki ciri-ciri:  

a. memberikan kritik pelaksanaan pekerjaan yang jelek. 

b. menekankan pentingnya batas waktu pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

c. selalu memberitahu apa yang dikerjakan bawahan. 

d. selalu memberi petunjuk bawahan bagaimana melakukan tugas. 

e. memberikan standar tertentu atas pekerjaan. 

f. meminta bawahan agar menuruti dan mengikuti standar yang  ditetapkan. 

g. selalu mengawasi apakah bawahan bekerja sepenuh kemampuan.  

Berdasarkan dua macam kecenderungan perilaku tersebut, tentu ada 

pemimpin yang mempunyai nilai tinggi pada Konsederasi (K), tetapi rendah pada 

Struktur Inisiasi (S), tetapi mungkin pula sebaliknya. Ada juga kemungkinan 

pemimpin yang rendah dalam kedua kecenderungan tersebut. Yang ideal adalah 

pemimpin yang K dan Snya keduanya memiliki nilai yang tinggi.  

Perilaku kepemimpinan menurut hasil penelitian Universitas Michigan 

pada prinsipnya sama dengan hasil-hasil penelitian Universitas Ohio yaitu adanya 

kecenderungan perilaku pemimpin yang mementingkan hasil (production 

centered) dan mementingkan bawahan (employee centered). Kedua macam 

kecenderungan perilaku kepemimpinan tersebut pada hakikatnya tidak dapat 

dilepaskan dari masalah fungsi dan gayanya. 

Fungsi kepemimpinan pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu: 
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a. Fungsi yang berkaitan dengan tugas-tugas (ask related) atau disebut pula 

fungsi pemecahan masalah (problem solving function). 

b. Fungsi pemeliharaan kelompok group maintenance atau disebut pula fungsi 

sosial (social functioni).  

Perilaku kepemimpinan pada hakekatnya mengandung arti bagaimana 

pemimpin itu berhubungan dengan bawahan atau anggota organisasi, yang disebut 

gaya. Ditinjau dari sifat dan orientasinya maka perilaku kepemimpinan dibedakan 

menjadi dua yaitu :  

a. Berorientasi kepada tugas (a task oriented style); 

b. Berorientasi pada bawahan (an employee – oriented style).  

Perilaku yang cenderung berorientasi kepada tugas ditandai dengan adanya 

beberapa hal seperti : 

a. Pimpinan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan; 

b. Pimpinan selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap apa yang 

dilakukan bawahan; 

c. Pemimpin meyakinkan kepada bawahan, bahwa tugas-tugas harus dapat 

dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemimpin; 

d. Pemimpin lebih menekankan pada pelaksanaan tugas daripada pembinaan dan 

pengembangan bawahan. 

Perilaku kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan (an employee  

oriented style) ditandai dengan gejala sebagai berikut : 

a. Pemimpin lebih memberikan motivasi daripada memberikan pengawasan 

kepada bawahan; 
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b. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan; 

c. Pemimpin lebih bersikap penuh kekeluargaaan, percaya, hubungan kerjasama 

yang saling menghormati di antara sesama anggota kelompok. 

Indrajaya (2000: 145) mengemukakan bahwa hal yang menarik perhatian 

mengenai kepemimpian adalah perilaku kepemimpinan. Ducan (dalam Indrajaya 

2000: 145) menyebutkan adanya beberapa gaya kepemimpinan yaitu otokrasi, 

demokrasi dan gaya bebas (laisses faire). 

a. Perilaku kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana 

pemimpin banyak mempengaruhi atau menentukan perilaku pengikutnya. 

Dalam gaya ini pemimpin lebih banyak memperhatikan cara pencapaian dan 

teracapainya tujuan. Pemimpin lebih banyak menentukan apa yang harus 

dicapai dan dilaksanakan serta bagaimana mencapainya. Anggota organisasi 

lebih banak sekedar melaksanakan apa yang sudah di gariskan pimpinan. 

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa ia kurang memperhatikan 

anggotanya. 

b. Perilaku kepemimpinan demokrasi adalah perilaku pemimpin yang banyak 

menekanan pada partisipasi pengikut dari pada menentukan sendiri. Para 

anggota atau pengikut selalu diberi kesempatan menentukan apa yang akan 

dicapai dan cara mencapainya. Perilaku kepemimpinan ini beranggapan 

bahwa pendapat orang banyak lebih baik daripada sendiri dan adanya 

partisipasi akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelaksanaannya. Perilaku 

ini lebih memeberikan kesempatan kepada para anggota untuk 
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mengembangkan dirinya, meskipun pemimpin masih memiliki peran dalam 

ikut menentukan keputusan. 

c. Perilaku kepemimpinan bebas (laisses faire) adalah perilaku kepemimpinan 

yang lebih banyak menekankan kepada keputusan kelompok. Seorang 

pemimpin akan menyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok. Apa 

yang baik menurut kelompok, itulah yang menjadi keputusan. Bagaimana 

pelaksanaanya pun tergantung kepada kemauan kelompok. Peran pemimpin 

dalam mengambil keputusan hampir tidak terlihat, semua diserahkan pada 

hasil keputusan kelompok.  

Ketiga perilaku kepemimpinan tersebut cenderung melihat dominansi 

dalam pengambilan keputusan. ntuk  memberikan gambaran yang lebih jelas, dari 

ketiga perilaku kepemimpinan tersebut, dapat digambarkan  melalui diagram 

seperti dibawah ini. 
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Pengaruh kelompok 

Gambar 2.2 Perilaku Kepemimpinan  
(Sumber Indrajaya, 2000: 146) 

 

2.2.3 Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah  Dalam Mengembangkan 
Kreativitas  
 

Ada banyak tipe dan gaya kepemimpinan, namun tidak ada satupun yang 

dianggap paling tepat atau paling baik dalam setiap tempat dan kondisi. 

Berdasarkan pengertian bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

tingkah laku, ini  mengindikasikan serangkaian tugas yang perlu dilaksanakan 

oleh seorang pemimpin, yaitu a) membangkitkan kepercayaan dan loyalitas  b) 

mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain, c) dengan berbagai cara 

mempengaruhi orang lain, d) seorang pemimpin adalah seorang besar yang 

dikagumi dan mempesona dan dibanggakan oleh bawahan (Wahjosumidjo 

2003:40). 

Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin memiliki peran besar dalam 

mempengaruhi setiap kegiatan, tindakan, sikap dan kebiasaan warga 
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sekolah.Pengaruh itu semakin kuat jika kepemimpinan efektif. Kepemimpinan 

Kepala Sekolah yang efektif akan membawa dampak positif bagi lingkungan 

organisasi serta pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya kepemimpinan yang 

tidak efektif akan membawa dampak negatif.  

Atmodiwirio dan Totosiswanto (1991:73) menuliskan kepemimpinan 

kepala sekolah yang efektif berdasarkan penelitian National Association of 

Secondary School Principals merupakan gabungan antara sifat pribadi dan gaya 

kepemimpinnnya, yaitu: 1) memberikan contoh / keteladanan, 2) berkepentingan 

dengan situasi dan tujuan, 3) bekerja dengan landasan kemanusiaan, 4) 

memahami masyarakat sekitar, 5) cerdas, sikap mental  baik dan stamina fisik 

prima, 6) berkepentingan dengan staf dan sekolah, 7) melakukan kompromi 

untuk mencapai kesepakatan, 8) mempertahankan stabilitas, 9) mampu 

mengatasi stres, 10) menciptakan struktur agar sesuatu bisa terjadi, 11) 

mentolerir adanya kesalahan, 12) tidak menciptakan konflik pribadi, 13) 

memimpin melalui pendekatan yang positif, 14) tidak menjauhi atau mendahului 

orang-orang yang dipimpinnya, 15) mudah dihubungi oleh orang. 

Hasil penelitian National Association of Secondary School Principals 

(NASSP) ini  selaras dengan Mulyasa yang sudah diuraikan di atas, namun lebih 

luas. Bisa dikatakan bahwa pendapat Mulyasa bisa dijabarkan lebih rinci antara 

lain seperti penelitian NASSP.  

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam penelitian ini adalah kemampuan Kepala Sekolah dalam 

mempengaruhi dan menggerakkan seluruh warga sekolah agar mau dan mampu 
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bekerja dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Kepemimpinan yang efektif 

dalam mengembangkan kreativitas guru seperti hasil penelitian NASSP, dapat 

dilihat dari indikator berikut : 

1. memberikan contoh / keteladanan,  

2. berkepentingan dengan situasi dan tujuan,  

3. bekerja dengan landasan hubungan kemanusiaan,  

4. memahami masyarakat sekitar,  

5. cerdas, sikap mental  baik dan stamina fisik prima,  

6. berkepentingan dengan staf dan sekolah,  

7. melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan,  

8. mempertahankan stabilitas,  

9. mampu mengatasi stres,  

10. menciptakan struktur agar sesuatu bisa terjadi,  

11. mentolerir adanya kesalahan,  

12. tidak menciptakan konflik pribadi,  

13. memimpin melalui pendekatan yang positif,  

14. tidak menjauhi atau mendahului orang-orang yang dipimpinnya,  

15. mudah dihubungi oleh orang. 

 

2.3 Iklim Organisasi 

2.3.1 Pengertian  

Menurut Davis (1996:21), iklim organisasi adalah lingkungan  dimana 

para pegawai organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim organisasi sebagai  
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sistem yang dinamis dipengaruhi oleh hampir semua hal yang terjadi dalam suatu 

organisasi. Jadi iklim organisasi merupakan konsep sistem yang mencerminkan 

keseluruhan gaya hidup organisasi. Karena iklim organisasi mencerminkan gaya 

hidup maka secara otomatis iklim organisasi akan mempengaruhi keseluruhan 

kegiatan organisasi termasuk perilaku anggotanya. 

Pendapat Larsen dalam Pidarta (1995:67) memandang iklim sebagai 

norma-norma harapan-harapan dan kepercayaan personalia suatu organisasi yang 

menguasai perilakunya dalam melaksanakan tugas. Renota Tagiuri yang dikutip 

oleh Owens (1992: 140 – 141) menyatakan bahwa iklim organisasi sekolah adalah 

karakteristik dari keseluruhan lingkungan sekolah yang meliputi: lingkungan fisik 

(ecology), lingkungan sosial (milieu), sistem sosial (social system) dan budaya 

(culture). 

Lingkungan fisik menunjukkan pada sarana fisik dan alat-alat yang 

digunakan meliputi: (1) lingkungan belajar siswa, (2) keadaan guru, (3) keadaan 

ruang perpustakaan, (4) kebersihan lingkungan  (5) keadaan lingkungan sekolah, 

ketersediaan tempat istirahat siswa  (6) ketersediaan ruang belajar. Lingkungan 

sosial adalah suasana kerja antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru 

dan interaksi antar sekolah dengan masyarakat berupa: (1) hubungan kepala 

sekolah dengan guru, (2) perlakuan kepala sekolah terhadap guru, (3) 

penghargaan kepala sekolah dengan guru, (4) kerjasama antara guru dengan guru, 

(5) kerjasama antara guru dengan orang tua siswa, (6) kerjasama antara komite 

sekolah dengan personel, dan (7) kerjasama antara masyarakat dengan personel 

sekolah. 
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Keterkaitan dari empat dimensi dari karakteristik iklim organisasi tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

CULTURE 

Psycho social 
Characteristic  

Norm 
Values 

 

 

SCHOOL 

CLIMATE 

 

 
ORGANIZATION 

Organization Structure 
Instructional Program Decision 

Marketing Practice 
Communication Pattern 

 
Gambar 2.3 Interaksi Berbagai Faktor dalam Membentuk Iklim Sekolah 
 

Pendapat lain memandang iklim organisasi (Organization Climate) 

sebagai suatu keadaan yang dapat mempengaruhi sikap dan moral kerja individu 

dalam organisasi (De Roche, E.F. 1985). Iklim organisasi menurut Payne dan 

Pugh (dalam Steers, 1985: 123) diberi makna sebagai sikap, nilai, norma dan 

perasaan yang lazim dimiliki para pekerja sehubungan dengan organisasi. 

Pendapat ini  lebih menekankan kepada aspek non fisik daripada aspek fisik. 

Dari beberapa teori tersebut tampaknya banyak kecenderungan melihat 

iklim organisasi dari sisi non fisik. Hal iini dimungkinkan karena lingkungan fisik 
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cenderung statis dan mudah disesuaikan atau diatur sedangkan nonfisik lebih 

dinamis dan lebih sulit pengaturannya 

2.3.2 Macam macam Iklim Organisasi Sekolah dan Karakteristiknya 

Halpin dan B. Croft dalam The Organization Climate of school (dalam 

Burhanuddin 1990: 273) menyatakan ada enam iklim organisasi yang menjadi 

kecenderungan iklim di sekolah, yaitu : 

1. Iklim terbuka 

Sekolah dengan iklim terbuka berarti ada kerja sama dan saling 

menghormati antara kepala sekolah, guru dan karyawan. Semangat kerja guru dan 

karyawan tinggi. Kepala sekolah mau mendengarkan saran dari guru, menghargai 

profesional guru dan memperhatikan kebutuhan guru, sehingga guru merasa 

diperhatikan dan guru merasa puas. Tanggung jawab dalam usaha mencapai 

tujuan, dirasakan bersama. Tujuan organisasi biasanya juga dirumuskan bersama. 

2. Iklim bebas 

Sekolah dengan iklim bebas, kepala sekolah sedikit atau jarang melakukan 

pengawasan, semangat kerja muncul karena hanya untuk memenuhi kepuasan 

pribadi. Guru dan karyawan merasa hidup bebas. 

3. Iklim terkontrol 

Iklim kontrol berarti kepala sekolah sangat mementingkan tugas, 

sementara kebutuhan guru tidak diperhatikan. Anggota kelompok (guru dan 

karyawan) hanya memperhatikan tugas yang diberikan atasan karena takut. Pada 

iklim terkontrol ini semangat kerja tampak tinggi meski terpaksa, dan kebutuhan 

manusiawinya  kurang. 

 



43 
 

 
 

4. Iklim familiar atau kekeluargaan 

Sekolah dengan sistem kekeluargaan ini sangat bersifat manusiawi dan 

tidak terkontrol. Anggota kelompok ingin memenuhi kebutuhan pribadi tetapi 

kurang perhatian pada penyelesaian tugas dan kontrol sosial. Semangat kerja 

kelompok tidak begitu tinggi, karena kelompok mendapat kepuasan yang sedikit 

dalam penyelesaian tugas-tugas. 

5. Iklim kebapakan (Paternal Climate) 

Sekolah dengan iklim kebapakan, kurang menghargai inisiatif bawahan 

dan berusaha menekan bawahan. Bawahan memperoleh sedikit kepuasan baik 

bertahan dengan tugas maupun kebutuhan pribadi yang akhirnya berakibat 

semangat kerja kelompok akan rendah. Hampir dalam segala hal tergantung 

kepada atasan. 

6. Iklim tertutup 

Sekolah dengan iklim tertutup berarti kepala sekolah menekankan 

pekerjaan rutin guru dan karyawan bersifat masa bodoh dan acuh tak acuh, 

semangat kerja kelompok rendah. Guru tidak merasa puas, guru frustasi, apati dan 

selalu curiga mereka kurang menghormati atasan. 

2.3.3 Peran Iklim Organisasi Dalam Mengembangkan Kreativitas 

Iklim organisasi yang menyenangkan dibutuhkan oleh semua organisasi 

termasuk organisasi sekolah agar anggota organisasi merasa nyaman dan 

bersemangat dalam melaksanakan tugas. Perkembangan kreativitas dalam 

organisasi termasuk kreativitas guru dipengaruhi banyak faktor, salah satu 

diantaranya adalah iklim organisasi (Stanley Baran dalam Timpe 1992:404). Iklim 

organisasi yang kondusif tentu akan merangsang berkembangnya kreativitas guru. 
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Davis (1996:78) mengemukakan, ada beberapa unsur yang turut 

membentuk iklim yang menyenangkan, yaitu 1) kadar kepercayaan, 2) 

komunikasi ke atas dan ke bawah, 3) perasaan melakukan pekerjaan yang 

bermanfaat, 4) tanggung jawab, 5) imbalan yang adil, 6) tekanan pekerjaan yang 

wajar, 7) kesempatan, 8) pengendalian, struktur dan birokrasi yang nalar, 9) 

keterlibatan pegawai dan keikutsertaan.  

Menurut Walton dalam Kossen (1986:4) faktor-faktor yang 

mempengaruhi karyawan dalam menciptakan iklim kerja yang bermutu adalah:  

1. Kompensasi yang memadai dan wajar.  

2. Kondisi kerja yang aman dan sehat.  

3. Kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan manusia. 

4. Kesempatan untuk pertumbuhan berlanjut. 

5. Rasa ikut memiliki 

6. Hak dan karyawan. 

7. Ruang kehidupan kerja . 

8. Relefansi sosial dan kehidupan kerja. 

Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif Berry (dalam Timpe,1999) 

menyarankan beberapa  cara sebagai berikut :  

1. Setiap individu harus tahu di mana posisi kedudukan atau tempat 

departemennya.  

2. Saling pengertian antar pemimpin dan bawahan tentang apa yang diharapkan.  

3. Pegawai harus diberi semangat untuk menyuarakan pendapat dan mengajukan 

gagasan dan usaha kepada pimpinan.  

4. Pememberian tugas kepada anggotanya  bersifat merasa tertantang.  

5. Pegawai harus diberi kesempatan untuk maju.  
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6. Pendelegasian tugas dan tanggung jawab.  

Tjetjep Rohindi Rohidi (1994:129) berpendapat bahwa pandangan yang 

mengabaikan asal usul pedoman dan lebih fokus pada bagaimana dapat mengatasi 

tantangan zaman dan persoalan secara efektif dan efisien, lebih memberi 

keleluasaan bagi berkembangnya kreativitas. Lingkungan yang menunjang 

berkembangnya kreativitas perlu diusahakan dalam proses pendidikan.   

Bakat kreatif guru akan berkembang jika ada dukungan dari lingkungan, 

sebaliknya bakat guru akan terhambat jika iklim sekolah  tidak menunjang. 

Suasana yang diharapkan dapat mendorong kreativitas dasarankan oleh Gary K. 

Himes (dalam Timpe, 1992:113) antara lain: 

1. Hubungan yang baik antara atasan-bawahan. diupayakan membangun suasana 

yang mendorong perubahan dan gagasan baru. Pendekatan individu dan 

pengakuan atas gagasannya serta penghargaan khusus perlu diberikan bila 

telah berhak didapatkan.  

2. Keterbukaan komunikasi. Berikan arus informasi dan akses data secara jelas 

dan bebas. 

3. Dukungan serta kerja sama yang aktif. Ciptakan prosedur yang pasti, adil dan 

konsisten daritiap gagasan, akomodasikan masukan atau saran dari anggota. 

Kumpulkan anggota yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk  

membangun gabungan kreativitas.   

4. Perhatian dan penghargaan kepada karyawan yang sangat kreatif. Jika 

memungkinkan pisahkan sebagian orang kreatif dari tekanan pekerjaan harian, 

berikan dukungan dan kebutuhannya. Berikan kesempatan belajar, bekerja 

dan menyampaikan gagasan sesuai keinginan mereka.   
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5. Ada kebebasan berpendapat serta menghindari kritik-kritik premature. 

Hindarkan ketidak sabaran dan sifat pesimis serta putus asa. Lindungi orang 

kreatif dari tekanan 

6. Adanya waktu untuk berpikir. Berikan waktu luang untuk berpikir, hilangkan 

kendala dan keterlibatan terus menerus dalam setiap masalah. 

7. Gaya manajemen kendali longgar. Berikan otonomi dan kebebasan dalam 

kegiatan kerja, tetap ada kendali pimpinan namun keterlibatan dan peran 

mereka lebih diutamakan. Seperti mengemudikan kapalyang tidak 

dikendalikan dengan ketat. 

Menurut Kimball Wiles, dalam Sahertian (1993:46), dinyatakan bahwa 

yang diinginkan guru-guru dan dengan bekerja adalah sebagai berikut : 

1. Rasa aman dalam hidup layak. 

2. Kondisi kerja yang menyenangkan. 

3. Rasa diikutsertakan. 

4. Perlakuan yang wajar. 

5. Rasa mampu melaksanakan tugas. 

6. Pengakuan dan penghargaan. 

7. Ikut ambil bagian dalam pembentukan policy sekolah. 

8. Kesempatan untuk mempertahankan self respect. 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat dirumuskan bahwa yang 

dimaksud iklim organisasi dalam penelitian ini adalah suatu kondisi atau keadaan 

(terutama non fisik) yang ada di dalam sekolah yang dapat mempengaruhi sikap 

dan moral kerja warga sekolah. Iklim organisasi yang diharapkan dapat 

mendorong kreativitas guru, merujuk pendapat Gary K. Himes dapat dilihat dari 

indikator sebagai berikut : 
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1. Hubungan yang baik antara atasan-bawahan. Diupayakan membangun 

suasana yang mendorong perubahan dan gagasan baru. Pendekatan 

individu dan pengakuan atas gagasannya serta penghargaan khusus perlu 

diberikan bila telah berhak didapatkan.  

2. Keterbukaan komunikasi. Berikan arus informasi dan akses data secara 

jelas dan bebas. 

3. Dukungan serta kerja sama yang aktif. Ciptakan prosedur yang pasti, 

adil dan konsisten daritiap gagasan, akomodasikan masukan atau saran 

dari anggota. Kumpulkan anggota yang memiliki keterampilan dan 

pengalaman untuk  membangun gabungan kreativitas.   

4. Perhatian dan penghargaan kepada karyawan yang sangat kreatif. Jika 

memungkinkan pisahkan sebagian orang kreatif dari tekanan pekerjaan 

harian, berikan dukungan dan kebutuhannya. Berikan kesempatan 

belajar, bekerja dan menyampaikan gagasan sesuai keinginan mereka.   

5. Ada kebebasan berpendapat serta menghindari kritik-kritik premature. 

Hindarkan ketidak sabaran dan sifat pesimis serta putus asa. Lindungi 

orang kreatif dari tekanan 

6. Adanya waktu untuk berpikir. Berikan waktu luang untuk berpikir, 

hilangkan kendala dan keterlibatan terus menerus dalam setiap masalah. 

7. Gaya manajemen kendali longgar. Berikan otonomi dan kebebasan 

dalam kegiatan kerja, tetap ada kendali pimpinan namun keterlibatan 

dan peran mereka lebih diutamakan. Seperti mengemudikan kapal yang 

tidak dikendalikan dengan ketat. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kreativitas guru 

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin 

dalam mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tugas atau 

pekerjaan sesuai tujuan organisasi. Demikian juga kepala sekolah tentu memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi atau menggerakkan guru dalam mencapai 

tujuan. Kepemimpinan kepala sekolah akan mempengaruhi sikap dan tindakan 

guru dalam mewujudkan tujuan sekolah. Kreativitas guru akan berkembang jika 

ada peluang dan dukungan dari kepala sekolah melalui kepemimpinannya yang 

efektif. 

2.4.2 Pengaruh iklim organisasi terhadap kreativitas guru 

Iklim organisasi adalah segala bentuk lingkungan internal organisasi yang 

dapat mempengaruhi perilaku anggotanya dan dapat dideskripsikan dengan nilai-

nilai karakteristik organisasi. Perkembangan kreativitas guru dipengaruhi oleh 

lingkungan. Lingkungan yang hangat, ada kebebasan berpikir dan bertindak  akan 

mendukung perkembangan kreativitas. Sebaliknya lingkungan yang kaku,  

menekan dan kurang menghargai tentu akan menghambat kreativitas guru. 

2.4.3 Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dan iklim organisasi secara 

bersama-sama terhadap kreativitas guru 

Jika kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kreativitas guru, 

dan iklim organisasi juga berpengaruh terhadap kreativitas guru maka secara logis 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organisasi secara bersama-sama akan 

berpengaruh terhadap kreativitas guru. Kepemimpinan yang baik, ditunjang iklim  

yang mendukung maka akan memperkuat perkembangan kreativitas guru.  
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Sebagai gambaran bisa dilihat alur berpikir melalui bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4 Bagan Alur Pikir Hubungan Antara Kepemimpinan 
Kepala Sekolah, Iklm Organisasi dan Kreativitas Guru 

Iklim Organisasi Sekolah 

• Hubungan yang baik antara atasan-
bawahan.   

• Keterbukaan komunikasi.  
• Dukungan serta kerja sama yang 

aktif.    
• Perhatian dan penghargaan kepada 

karyawan yang  kreatif.  
• Kebebasan berpendapt dan 

menghindari kritik-kritik premature. 
• Waktu untuk berfikir 
• Gaya manajemen dan kepemimpinan 

kendali longgar. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah  

• Keteladanan  
• Berkepentingan dengan situasi 
• Bekerja berlandaskan kemanusiaan. 
• Memahami masyarakat sekitar dan 

warga sekolah. 
• Cerdas, mental baik, fisik prima 
• Berkepentingan dengan staf / sekolah. 
• Melakukan kompromi untuk mencapai 

kesepakatan 
• Mempertahankan stabilitas 
• Mampu mengatasi stres 
• Menciptakan struktur agar sesuatu bisa 

tejadi 
• Mentolerir adanya kesalahan 
• Tidak menciptakan konflik pribadi 
• Pendekatan yang positif 
• Tidak menjauhi atau mendahului yang 

dipimpin. 
• Mudah dihubungi 

Sesuai dengan  
Persepsi Guru

Kreativitas Guru 

• Sensitivitas terhadap masalah 
• Fleksibilitas dalam mencari alternative pemecahan masalah 
• Kelancaran, kebebasan dalam berfikir dan bertindak 
• Oringinalitas dan kebaruan 
• Penyusunan dan pengembangan 
• Redefinisi 
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2.5 Hipotesis 

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelelitian di 

atas, dengan melalui kerangka berfikir dan landasan teori yang ada, maka 

hipotesis dalam penelitian ini dapat diduga bahwa : 

1. Ada pengaruh positif yang signifikan antara kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap kreativitas guru IPA SMP Negeri di Kota Pekalongan. 

2. Ada pengaruh positif yang signifikan antara iklim organisasi di sekolah 

terhadap kreativitas guru  IPA SMP Negeri di Kota Pekalongan. 

3. Ada pengaruh positif yang signifikan antara kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan iklim organisasi secara bersama-sama terhadap kreativitas guru IPA SMP 

Negeri di Kota Pekalongan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan suatu keseluruhan prosedur perencanaan 

dan pelaksanaan penelitian, yang meliputi juga prosedur pengumpulan data dan 

pengolahan data yang sudah ditentukan. Dalam melaksanakan penelitian, seorang 

peneliti harus menyusun rancangan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, 

demikian juga dalam penelitian ini. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dan iklim organisasi terhadap kreativitas 

guru IPA SMP Negeri se Kota Pekalongan, maka penelitian ini termasuk 

penelitian bersifat kuantitatif dengan rancangan penelitian korelasional. 

Korelasional karena peneliti ingin mengetahui tingkat hubungan antar variabel 

yang berbeda dalam satu populasi. Melalui penelitian korelasional dapat diketahui 

hubungan variasi dalam sebuah variabel dengan variabel lainnya. tingkat 

hubungan antar variabel dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi, yang 

menunjukkan tingkat signifikansi dengan menguji apakah hipotesis yang 

dikemukakan terbukti atau tidak.  

Penelitian ini juga menggunakan rancangan non eksperimen atau ex post 

facto. Termasuk non eksperimen karena dalam penelitian ini tidak menggunakan 

perlakuan terhadap variabel penelitian melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah 

terjadi dan pernah dilakukan oleh subjek penelitian. Ex post facto artinya 
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merupakan pencarian empirik yang sistematik di mana peneliti tidak dapat 

mengontrol langsung variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi atau 

menurut sifatnya tidak dapat dimanipulasi.  

Manipulasi terhadap variabel penelitian tidak dilakukan oleh peneliti, 

namun hanya menggali fakta-fakta dengan menggunakan angket yang berisi 

sejumlah pernyataan maupun pertanyaan yang merefleksikan persepsi mereka 

terhadap kepemimpinan kepala sekolah, iklim organisasi dan kreativitas guru IPA 

SMP Negeri di Kota Pekalongan. Penelitian ini menempatkan kepemimpinan 

kepala sekolah dan iklim organisasi sebagai variabel bebas dan kreativitas guru 

IPA sebagai variabel terikat. Selanjutnya model analisis penelitian dapat 

dinyatakan dalam bentuk gambar sebagai model atau bagan dibawah ini. 

Hubungan antara ketiga variabel dapat dilukiskan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Hubungan Antara Variabel Bebas (X1 dan X2) 
dengan Variabel Terikat (Y) 

 
 

Gambar tersebut menunjukkan : 

a. Hubungan X1 dengan Y 

b. Hubungan X2 dengan Y 

c. Hubungan X1 dan X2 dengan Y 

Kepemimpinan Kepala 
Sekolah (X1)

 

Iklim Organisasi (X2) 

Kreativits Guru 
(Y) 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua guru IPA SMP Negeri di 

Kota Pekalongan sebanyak 58 orang guru yang tersebar ke dalam 17 sekolah. 

Karena jumlah populasinya kurang dari 100 orang maka sampel penelitian ini 

adalah semua elemen populasi yang ada, dan disebut penelitian populasi atau studi 

sensus (Suharsimi,1996). Jadi penelitian ini menggunakan seluruh populasi atau 

total sampling. Adapun penyebaran data guru IPA SMP Negeri di Kota 

Pekalongan yang menjadi populasi adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 3.1 

Data Jumlah Guru IPA SMP Negeri se Kota Pekalongan  
Tahun Pelajaran 2006/2007 

No Nama Sekolah Guru Tetap 
PNS 

Gr. Tidak 
Tetap Gr. 

Bantu 
Jumlah 

1 SMP Negeri  1 2 1 3 
2 SMP Negeri  2 2 1 3 
3 SMP Negeri  3 2 1 3 
4 SMP Negeri  4 4 0 4 
5 SMP Negeri  5 4 0 4 
6 SMP Negeri  6 3 1 4 
7 SMP Negeri  7 3 0 3 
8 SMP Negeri  8 3 1 4 
9 SMP Negeri  9 3 0 3 
10 SMP Negeri  10 3 0 3 
11 SMP Negeri  11 3 1 4 
12 SMP Negeri  12 1 2 3 
13 SMP Negeri  13 4 0 4 
14 SMP Negeri  14 4 0 4 
15 SMP Negeri  15 3 0 3 
16 SMP Negeri  16 3 0 3 
17 SMP Negeri  17 3 0 3 
 Jumlah 50 8 58 
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3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang dikelompokkan menjadi 

dua variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent 

variable), yakni : (1) variabel  bebas (X1), kepemimpinan kepala sekolah, (2) 

variabel  bebas (X2), iklim organisasi dan (3) variabel  terikat (Y), kreativitas guru 

IPA SMP.  

Definisi operasional dari ketiga variabel di atas adalah :  

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

kemampuan kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk 

mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini akan 

diungkapkan mengenai sifat atau perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang 

efektif dapat mempengaruhi kreativitas guru, yang dapat dianalisis dari 

indikator : 

a. memberikan contoh / keteladanan,  

b. berkepentingan dengan situasi dan tujuan,  

c. bekerja dengan landasan hubungan kemanusiaan,  

d. memahami masyarakat sekitar,  

e. cerdas, sikap mental  baik dan stamina fisik prima,  

f. berkepentingan dengan staf dan sekolah,  

g. melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan,  

h. mempertahankan stabilitas,  

i. mampu mengatasi stres,  

j. menciptakan struktur agar sesuatu bisa terjadi,  

k. mentolerir adanya kesalahan,  

l. tidak menciptakan konflik pribadi,  
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m. memimpin melalui pendekatan yang positif,  

n. tidak menjauhi atau mendahului orang-orang yang dipimpinnya,  

o. mudah dihubungi oleh orang. 

2. Iklim Organisasi dalam penelitian ini adalah suatu kondisi atau keadaan 

(terutama non fisik) yang ada di dalam sekolah  yang dapat mempengaruhi 

sikap dan moral kerja warga sekolah. Iklim organisasi tersebut dapat dilihat 

dari indikator yang ada, antara lain : 

a. Hubungan yang baik antara atasan-bawahan  

b. Keterbukaan komunikasi  

c. Dukungan serta kerja sama yang aktif  

d. Perhatian dan penghargaan kepada karyawan yang sangat kreatif   

e. Kebebasan berpendapat dan menghindari kritik-kritik premature   

f. Adanya waktu untuk berpikir 

g. Gaya manajemen dan kepemimpinan kendali longgar. 

3. Kreativitas Guru IPA yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah kemampuan 

guru mata pelajaran IPA untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, baik 

berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam karya baru maupun 

kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang relatif berbeda dengan yang 

telah ada sebelumnya. 

Untuk mengungkap kemampuan kreativitas tersebut, maka dapat lihat dari 

beberapa indikator, antara lain :  

a. Sensitivitas atau kepekaannya terhadap masalah  

b. Kelancaran dan kebebasan dalam berpikir dan bertindak   

c. Fleksibilitas/keluwesan dalam mencari alternatif pemecahan masalah  

d. Originalitas dan kebaruan dalam gagasan maupun karya nyata 
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e. Penyusunan  dan pengembangan   

f. Redefinisi atau pendefinisian ulang 

Variabel bebas (X1) kepemimpinan Kepala Sekolah dan variable bebas 

(X2) diungkap melalui angket yang dipersepsikan oleh guru IPA. Variabel terikat 

(Y) kreativitas guru IPA diungkap melalui angket langsung oleh guru IPA sendiri. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari 

lapangan, baik data mengenai variabel kepemimpinan kepala sekolah,iklim 

organisasi, dan kreativitas guru menggunakan angket/kuesioner. Alasan 

digunakannya angket sebagai pengumpul data karena angket mempunyai 

kedudukan yang tinggi dan memiliki kemampuan mengungkap potensi yang 

dimiliki responden serta dilengkapi petunjuk yang seragam bagi responden 

(Suharsimi, 1999 : 101). Angket juga dapat mengambil data dalam jumlah relatif 

lebih banyak.  

Jenis kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah kuesioner tertutup (berstruktur) yang terdiri atas pernyataan dengan 

sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan, responden tinggal memilih jawaban 

yang paling sesuai dengan pendiriannya. Instrumen penelitian disusun 

berdasarkan kisi-kisi variabel penelitian, yakni variabel kepemimpinan kepala 

sekolah, iklim organisasi dan kreativitas guru.  

Penyusunan kuesioner sebagai pengumpul data dalam penelitian ini untuk 

ketiga variabel menggunakan aturan skala Likert. Menurut Agung (1992 : 16) 

bahwa skala Likert dipakai untuk mengukur tingkat kesepakatan seseorang 

terhadap himpunan pernyataan berkaitan dengan suatu konsep tertentu, dengan 
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membuat rentangan jawaban, skor 0 sampai 4 atau skor 1 sampai 5 untuk tiap 

pernyataan dengan kategori tertentu. Sugiyono (2003 : 72) menegaskan bahwa 

skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item 

instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif yang dapat 

berupa kata-kata antara lain : 

Tabel 3.2 : Gradasi Jawaban Model Skala Likert  

No. Jawaban Jawaban Jawaban Penilaian 

1. Sangat setuju Selalu Sangat positif  5 

2. Setuju Sering Positif 4 

3. Ragu-ragu Kadang-kadang Netral 3 

4. Tidak setuju Jarang Negatif 2 

5. Sangat tidak setuju Tidak pernah Sangat Negatif  1 

 
Indikator ketiga variabel sekolah diukur dengan menggunakan skala 

penilaian. Dijelaskan oleh Sudjana dan Ibrahim (1989 : 105) bahwa skala 

penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang/individu lain oleh seseorang 

melalui pernyataan perilaku individu pada suatu titik kontinu atau suatu kategori 

yang bermakna nilai. Titik atau kategori diberi nilai rentangan mulai dari yang 

tertinggi sampai yang terendah. Rentangan ini bisa dalam bentuk huruf (A, B, C, 

D, E) atau angka (5, 4, 3, 2, 1). Sedangkan rentangan kategori bisa tinggi, sedang, 

rendah atau baik, sedang, kurang dan sebagainya.  

Skala penilaian dalam penelitian ini menggunakan angka 5 (sangat baik,  

selalu atau sangat positif), 4 (baik, sering atau positif), 3 (sedang, kadang-kadang 

atau sedang), 2 (tidak baik, jarang atau negatif) dan 1 (sangat tidak baik, tidak 
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pernah atau sangat negatif). Pertanyaan dalam instrument dijawab oleh guru 

karena kepemimpinan Kepala Sekolah dan iklim organisasi dalam hal ini 

dipersepsikan oleh guru. Kreativitas guru IPA tentu juga dijawab oleh guru 

sendiri. Guru menyatakan persetujuan atau ketidak setujuan persepsinya tentang 

kepemimpinan Kepala Sekolah di tempat kerja masing-masing. Iklim organisasi 

dan kreativitas guru dinyatakan dengan frekuensi tentang kondisi yang dialami. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 

Variabel Indikator 
 

No. Soal 

 
 
 
 
Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 

1. Keteladanan 1,2 
2. Berkepentingan dengan situasi 3 
3. Bekerja berlandaskan hubungan     

Kemanusiaan 
4,5 

4. Memahami anggota dan masyarakat 
sekitar 

6,7,8 

5. Cerdas, sikap mental baik dan stamina 
fisik prima  

9,10 

6. Berkepentingan dengan staf dan sekolah 11 
7. Melakukan kompromi untuk mencapai 

kesepatan 
12 

8. Mempertahankan stabilitas 13 
9. Mampu mengatasi stress 14,15 
10. Menciptakan struktur agar sesuatu bisa 

terjadi 
16,17 

11. Mentolerir adanya kesalahan 18 
12. Tidak menciptakan konflik pribadi 19 
13. Memimpin melalui pendekatan positif 20 
14. Tidak menjauhi atau mendahului orang-

orang yang dipimpinnya 
21,22 

15. Mudah dihubungi 23,24 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Iklim Organisasi 

Variabel Indikator No. Soal 

 
 
 
 
 
Iklim 
Organisasi 

1. Hubungan yang baik antar warga 
sekolah  
 

1,2 

2. Keterbukaan komunikasi 3,4,5,6 

3. Dukungan serta kerja sama yang aktif 
 

7,8 

4. Perhatian dan penghargaan kepada 
karyawan yang sangat kreatif   
 

9,10,11 

5. Kebebasan berpendapat dan 
menghindari kritik-kritik premature   
 

12,13,14 

6. Adanya waktu untuk berfikir dan 
berdiskusi serta berbuat 

15,16 

7. Gaya manajemen dan kepemimpinan 
kendali longgar. 
 

17,18,19,20 

 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket Kreativitas Guru IPA 

Variabel Indikator No. Soal 

 
 
 
 
Kreativitas 
Guru IPA 

1. Sentivitas/kepekaan terhadap masalah 1,2,3 

2. Kelancaran dan Kebebasan berpikir 
dan bertindak 
 

4,5,6,7 

3. Fleksibilitas/keluwesan alternatif 
pemecahan masalah  

8,9,10 

4. Originalitas dan Kebaruan   11,12,13,14 

5. Penyusunan dan pengembangan 15,16,17,18 

6. Redefinisi  19,20 

 



60 
 

 
 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Sebelum digunakan untuk menjaring data, kuesioner terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian  

Validitas merupakan ketepatan atau kejituan alat pengukur serta ketelitian, 

kesamaan atau ketepatan pengukuran apa yang sebenarnya diukur. Menurut 

Sugiyono (2003 : 270), instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal 

dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal, bila indikator yang 

ada dalam instrumen secara rasional (teoritis) telah mencerminkan apa yang 

diukur. Sedangkan instrumen yang mempunyai validitas eksternal bila indikator di 

dalam instrumen disusun berdasarkan di luar atau fakta-fakta empiris yang telah 

ada.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas internal. Hal ini 

karena peneliti ingin mengetahui valid dan tidaknya instrumen atas dasar 

kevalidan soal setiap butir dengan mengembangkan teori-teori yang ada dan 

relevan (Sugiyono, 2003 : 270). Untuk mencapai validitas ini, instrumen 

penelitian diujicobakan pada 30 orang guru di luar populasi penelitian yaitu 

kepada para guru IPA SMP Negeri di Kabupaten Pekalongan.. Untuk menetapkan 

apakah suatu item dalam instrumen (butir soal) valid atau tidak dengan jalan 

mengkorelasikan skor yang diperoleh dari setiap butir soal (item) dengan skor 

keseluruhan (total) pada tiap variabel dan subvariabel. Korelasi skor butir dengan 

skor total harus signifikan. Jika semua skor butir berkorelasi secara signifikan 
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dengan skor total maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur itu mempunyai 

validitas (Sugiyono, 2003 : 272).  

Tabel 3.6  Hasil analisis uji validitas instrumen penelitian 

No Angket Banyaknya item Tidak Valid 
1 Kepemimpinan kepala sekolah 22 22 
2 Iklim organisasi 18 14 
3 Kreativitas guru IPA 18 12 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian  

Suharsimi Arikunto (1999 : 86) menyatakan bahwa suatu instrumen dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas/taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Uji reliabilitas hanya untuk item yang 

sudah teruji validitasnya, sehingga item yang tidak valid tidak diikutsertakan. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus 

Alpha karena datanya ordinal, bukan data nominal. Untuk melakukan uji 

reliabilitas, peneliti menggunakan bantuan instrumen program SPSS versi 14 for 

Windows 2000. Hasil uji reliabilitas diperoleh r11 untuk angket kepemimpinan 

kepala sekolah sebesar 0,943, iklim organisasi sebesar 0,900 dan untuk kreativitas 

guru IPA sebesar 0,836, yang tergolong tinggi, dengan demikian ketiga angket 

reliable. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikut yang 

dilakukan adalah mengadakan analisis terhadap semua data yang telah terkumpul. 

Cara yang ditempuh peneliti adalah memberikan skor untuk setiap jawaban per 

item soal dari angket yang disebarkan kepada para responden. Kemudian seluruh 
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skor dijumlahkan secara keseluruhan, kemudian dianalisis secara statistik. Untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis sebagai berikut : 

3.6.1 Statistik Deskriptif Prosentase 

Analisis ini untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil penelitian 

masing-masing variabel secara kategorikal. Analisis deskriptif yang dipakai 

adalah deskriptif persentase. Dalam analisis ini semua skor dari masing-masing 

variabel maupun dari setiap subvariabelnya dijumlahkan dan dibandingkan 

dengan skor idealnya sehingga akan diperoleh prosentase skor. Dari deskriptif 

persentase inilah selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan 

diketahui tingkatannya. Karena skor tertinggi dari masing-masing item adalah 5 

dan skor terendahnya 1, maka dapat dihitung:  

Prosentase maksimal = 100%  100% x 
5
5

=  

Prosentase minimal = 20%  100% x 
5
1

=  

Rentang  = 100% - 20% = 80% 

Panjang kelas interval = 16%   
5
%80

=  

Dengan panjang kelas interval 16% dan persentase minimal 20%, maka diperoleh 

tingkatan: 
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Tabel 3.7 
Kriteria Deskirptif Prosentase 

 
No Interval persentase skor Kriteria 
1 84  < % skor < 100 Sangat baik 
2 68  < % skor < 84 Baik  
3 52  < % skor < 68 Cukup  
4 36  < % skor < 52 Kurang baik 
5 20  < % skor < 36 Tidak baik 

Kriteria ini digunakan untuk setiap variabel maupun sub variabel dalam 

penelitian, karena banyak item yang digunakan dari masing-masing variabel 

maupun subvariabelnya berbeda-beda, sehingga jumlah skor dari masing-masing 

responden harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk prosentase skor dengan cara 

membandingkan jumlah skor dengan skor idealnya. Skor ideal diperoleh dari 

banyaknya item dikalikan dengan skor ideal yaitu 5.  

3.6.2 Uji Persyaratan 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Untuk keperluan analisis data selanjutnya, maka akan lebih mudah dan 

lancar bila variabel-variabel yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Dari teori 

kemungkinan apabila populasi yang diteliti berdistribusi normal maka konklusi 

bisa diterima, tetapi apabila populasi tidak berdistribusi normal maka konklusi 

berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan 

berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas distribusinya, 

apakah pada taraf signifikansi tertentu atau tidak. Pengujian normalitas data 

dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian masing-

masing variabel penelitian. Data dianalisis dengan bantuan komputer program 
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SPSS versi 14 Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.  

3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Secara grafis dapat dilihat dari multivariate standardized Scatterplot. Dasar 

pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola 

tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heteroskedastisitas. 

3.6.2.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan langkah untuk mengetahui status linier tidaknya 

suatu distribusi sebuah data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linieritas 

akan menentukan teknik analisis regresi yang akan digunakan. Jika hasil uji 

linieritas merupakan data yang linier maka digunakan analisis regresi linier. 

Sebaliknya jika hasil uji linieritas merupakan data yang tidak linier maka analisis 

regresi yang digunakan nonlinier. Dasar pengambilan keputusan dari uji ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi > 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa hubungannya bersifat linier. 

3.6.2.4 Uji Multikolinieritas 

Uji persamaan selanjutnya adalah uji kolinieritas untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi di antara sesama variabel bebas. Model regresi dalam penelitian 

ini dapat memenuhi syarat apabila tidak terjadi multikolinieritas atau adanya 

korelasi di antara variabel bebas (Santoso 1999:293). Pengujian multikolinieritas 

ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor (VIF). Antara variabel bebas 

dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 0,1 dan VIF > 10.  



65 
 

 
 

3.6.3 Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji parsial dan uji 

simultan. 

3.6.3.1 Uji Parsial 

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi maupun korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas 

dengan variabel terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 14 for Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan Y setelah variabel X2 

dkontrol, variabel X2 dengan Y setelah variabel X1 dikontrol. 

3.6.3.2 Uji Simultan 

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji signifikansi korelasi 

ganda adalah analisis tentang hubungan antara dua variabel atau lebih variabel 

bebas (independent variable) dengan satu variabel terikat (dependent variable). 

Dalam penelitian ini, analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara X1 dan 

X2 terhadap Y. 

Analisis regresi ganda bertujuan untuk meramalkan nilai pengaruh dua 

atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan menggunakan 

persamaan regresi sebagai berikut : 

    Y  =  b1X1  +  b2 X2  + b3 X3 + a  

    Keterangan : 

    Y = nilai yang diprediksi atau kriterium 
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    X = nilai variabel prediktor 

    a = bilangan konstan 

    b = bilangan koefisien prediktor  

Analisis korelasi ganda sekaligus regresi ganda dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 14 for Windows 2000. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 

0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Hk) diterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dari pengisian angket dalam penelitian ini dianalisis 

melalui dua tahap yaitu analisis deskriptif persentase dan uji statistik inferensial. 

Analisis deskriptif prosentase bertujuan untuk memberikan penjelasan dari 

masing-masing variabel sehingga diperoleh gambaran kualitas kepemimpinan 

kepala sekolah, iklim organisasi dan kreativitas guru IPA, sedangkan uji statistik 

inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. 

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Prosentase 

4.1.1.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gambaran tentang kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi guru 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 
Gambaran tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat baik (SB) 7 12 
2 68  < % skor < 84 Baik (B) 25 43 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 25 43 
4 36  < % skor < 52 Kurang baik (KB) 1 2 
5 20  < % skor < 36 Tidak baik (TB) 0 0 

 Jumlah  58 100 

Terlihat pada tabel 4.1, sebanyak 43% guru menyatakan bahwa kepala 

sekolahnya mampu mempimpin secara baik, 43% menyatakan cukup, 12% 

menyatakan sangat baik dan 2% menyatakan kurang baik. Secara umum proporsi 
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Baik
43%

Cukup
43%

Sangat baik
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yang menyatakan baik dan sangat baik lebih banyak daripada yang menyatakan 

cukup.  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru IPA SMP di Kota 

Pekalongan memandang bahwa kepala sekolahnya mampu memimpin lebih dari 

cukup yang berarti bahwa kepala sekolahnya dipandang telah dapat diteladani, 

mampu menempatkan kepentingannya dalam situasi yang tepat, bekerja 

berlandaskan hubungan kemanusiaan, memahami anggota masyarakat, cerdas, 

memiliki sikap yang baik dan berstamina fisik prima, bisa menempatkan 

kepentingan staf dan sekolah, mampu melakukan kompromi untuk mencapai 

kesempatan, mempertahankan stabilitas, mampu mengatasi stres, menciptakan 

struktur agar sesuatu dapat terjadi, mentolerir adanya kesalahan, tidak 

menciptakan konflik pribadi, memimpin dengan pendekatan positif dan tidak 

menjauhi atau mendahului orang-orang yang dipimpinnya. Namun masih ada 45% 

yang berpandangan cukup dan kurang. Prosentase ini tidak terlalu jauh dengan 

yang menyatakan baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari pie chart sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
Kepemimpinan Kepala Sekolah SMP di Kota Pekalongan  

Menurut Persepsi Guru IPA 
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Tabel 4.2 
Rata-rata Persepsi Guru IPA terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah SMP di 

Kota Pekalongan Ditinjau dari Setiap Aspeknya 
 

No Aspek kepemimpinan kepala sekolah 
Jumlah 
skor % skor Kriteria 

1 Para guru terkesan dengan penampilan Kepala Sekolah 196 67.6 C 

2 
Kepala Sekolah hadir paling awal dan pulang paling 
akhir. 221 76.2 B 

3 Aturan yang diterapkan tidak kaku (fleksibel) 211 72.8 B 
4 Kepala Sekolah memikirkan kesejahteraan anggota. 204 70.3 B 

5 
Tugas yang diberikan, didasarkan pada kemampuan 
seseorang. 218 75.2 B 

6 
Para guru ditanya tentang kesulitannya dalam proses 
pembelejaran. 177 61.0 C 

7 
Kepala Sekolah menjalin silaturahim yang baik dengan 
masyarakat sekitar sekolah. 175 60.3 C 

8 
Permasalahan yang ditanyakan oleh guru, mampu 
dijelaskan dengan baik. 186 64.1 C 

9 
Kesehatannya tidak terganggu meskipun bekerja cukup 
keras. 226 77.9 B 

10 
Kepala Sekolah berdiskusi dengan staf dalam 
menentukan langkah yang akan dilakukan. 212 73.1 B 

11 
Mengutamakan musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan. 202 69.7 B 

12 
Kepala Sekolah menciptakan suasana sehingga warga 
sekolah tidak resah. 197 67.9 C 

13 
Terlihat tenang, tidak gugup meskipun banyak tuntutan 
tugas yang harus selesai. 208 71.7 B 

14 Kepala Sekolah termasuk bertipe pemarah. 207 71.4 B 

15 
Struktur organisasi memungkinkan semua bekerja sesuai 
tujuan sekolah. 203 70.0 B 

16 
Kepala Sekolah membuat aturan tertulis, yang 
dilaksanakan secara konsisten oleh warga sekolah. 187 64.5 C 

17 
Kepala Sekolah tetap memberi motivasi meskipun tugas 
yang diberikan kepada guru tidak berhasil. 185 63.8 C 

18 
Kepala Sekolah dalam menegur tidak menyakiti hati 
orang lain. 204 70.3 B 

19 
Pendekatan kekeluargaan dan keagamaan ditempuh 
ketika berdialog dengan para guru. 214 73.8 B 

20 
Kepala Sekolah dalam menentukan tujuan maupun target 
sekolah membicarakan dengan warga sekolah. 209 72.1 B 

21 
Kepala Sekolah berkeliling ke ruang guru, perpustakaan 
dan tempat lain untuk berdialog. 234 80.7 B 

Terlihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata guru IPA sudah 

memandang baik tentang kepemimpinan kepala sekolah berkaitan dengan 

kehadirannya yang paling awal dan pulang akhir sehingga dapat diteladani, tidak 

kaku dalam membuat aturan, memikirkan kesejahteraan anggota, memberikan 



70 
 

 
 

tugas sesuai dengan kemampuan guru, menunjukkan fitalitas tubuh yang prima, 

mengutamakan musyawarah dan diskusi dalam menentukan langkah dan 

kesepakatan, membuat struktur organisasi yang memungkinkan semua bekerja 

sesuai dengan tujuan sekolah, memberikan teguran tanpa menyakiti hati orang 

lain, melakukan pendekatan kekeluargaan dan keagamaan ketika berdialog dengan 

guru, ketika menentukan tujuan maupun target selalu membicarakan dengan 

warga sekolah dan selalu menyempatkan keliling ke ruang guru, perpustakaan dan 

tempat lain untuk berdialog. 

Pandangan Guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah masih tergolong 

cukup terutama pada kesan dan penampilan, hubungan yang baik dengan warga 

sekolah dan sekitar, penciptaan suasana sekolah, aturan yang dibuat dan 

pemberian motivasi. 

4.1.1.2 Iklim Organisasi 

Gambaran tentang iklim organsiasi menurut persepsi guru dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.3 
Gambaran tentang Iklim Organisasi Sekolah 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat baik (SB) 0 0 
2 68  < % skor < 84 Baik (B) 11 19 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 46 79 
4 36  < % skor < 52 Kurang baik (KB) 1 2 
5 20  < % skor < 36 Tidak baik (TB) 0 0 

 Jumlah  58 100 

Terlihat pada tabel 4.3, sebanyak 79% guru menyatakan bahwa iklim 

organsiasi yang terjadi dalam kategori cukup, hanya 19% yang menyatakan baik 
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dan 2% menyatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar 

warga sekolah, keterbukaan komunikasi, dukungan serta kerjasama, perhatian 

berpendapat, kebebasan berpendapat, waktu berpikir dan berdiskusi masih 

tergolong cukup. Prosentase ini termasuk tinggi dibandingkan yang menyatakan 

baik, apalagi jika digabung dengan yang menyatakan kurang baik sehingga 

mencapai 80% yang menyatakan cukup dan kurang baik. Lebih jelasnya dapat 

dilihat dari pie chart sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 
Iklim Organisasi SMP di Kota Pekalongan Menurut Persepsi Guru IPA 
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Tabel 4.4 
Rata-rata Persepsi Guru IPA terhadap Iklim Organisasi SMP Negeri di Kota 

Pekalongan Ditinjau dari Setiap Aspeknya 
 

No Aspek kepemimpinan kepala sekolah 
Jumlah 
skor 

% 
skor Kriteria 

1 Hubungan guru dengan Kepala Sekolah baik. 249 85.86 SB 
2 Hubungan antar guru dan karyawan menyenangkan 233 80.34 B 
3 Guru tahu program sekolah yang akan dilaksanakan. 160 55.17 C 

4 
Laporan dari panitia dalam pelaksanaan kegiatan, tidak 
hanya diketahui Kepala Sekolah tapi juga para guru. 106 36.55 KB 

5 
Sekolah menanggapi positif masalah yang disampaikan 
para guru. 196 67.59 C 

6 Sekolah antusias mendukung ide atau gagasan para guru. 163 56.21 C 
7 Dalam melaksanakan kegiatan, tim bekerja kompak. 207 71.38 B 

8 
Sekolah menyediakan  dana atau anggaran bagi guru untuk 
berkreasi dalam pembelajaran. 135 46.55 KB 

9 
Sekolah memberi penghargaan pada guru yang memilki 
gagasan maupun karya kreatif. 116 40.00 KB 

10 

Guru diberi kesempatan memaparkan penemuan baru 
dalam pembelajaran,sebagai bahan pengembangan dan 
tukar pengalaman. 97 33.45 TB 

11 
Kami menyampaikan pendapat berbeda-beda pada saat 
pertemuan atau rapat. 216 74.48 B 

12 Ide atau gagasan aneh,  langsung dikritik teman lain. 172 59.31 C 

13 
Saya dan teman-teman di sekolah  mengajar dengan 
berbagai metode baru. 190 65.52 C 

14 
Kami berdiskusi untuk kemajuan sekolah atau masalah 
pembelajaran di kelas. 191 65.86 C 

15 Kami diingatkan agar tidak lupa tujuan setiap kegiatan. 235 81.03 B 
16 Ada kebebasan guru dalam menentukan langkah kerja. 231 79.66 B 
17 Kami terlibat aktif dalam menentukan tujuan sekolah. 178 61.38 C 

 

Tampak dari tabel di atas, iklim organisasi tergolong baik dan sangat baik 

pada beberapa aspek saja yaitu: hubungan yang tercipta antara guru dan kepala 

sekolah, hubungan guru dan karyawan, kerja secara kompak dalam satu tim, 

mendapat kesempatan berpendapat yang berbeda-beda dalam rapat, saling 

mengingatkan pada tujuan setiap kegiatan, mendapat kebebasan menentukan 

langkah kerja. Ada hal-hal yang dianggap kurang baik dan tidak baik antara lain: 

transparansi laporan kegiatan, anggaran untuk guru agar berkreasi dalam 

pembelajaran, penghargaan bagi guru yang memiliki gagasan maupun karya 
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kreatif, kesempatan memaparkan penemuan baru dalam pembelajaran sebagai 

bahanpengembangan dan tukar pengalaman. Hal-hal yang dianggap cukup 

berkaitan dengan tanggapan sekolah terhadap masalah yang disampaikan guru, 

dukungan terhadap ide atau gagasan guru, kritikan, pengajaran dengan berbagai 

metode, diskusi untuk kemajuan sekolah dan masalah dalam pembelajaran di 

kelas serta keaktifan dalam menentukan tujuan sekolah. 

4.1.1.3 Kreativitas Guru IPA 

Gambaran tentang kreativitas guru IPA SMP Negeri se Kota Pekalongan 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 
Gambaran tentang Kreativitas Guru IPA SMP Negeri Se Kota Pekalongan 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat baik (SB) 2 3 
2 68  < % skor < 84 Baik (B) 12 21 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 43 74 
4 36  < % skor < 52 Kurang baik (KB) 1 2 
5 20  < % skor < 36 Tidak baik (TB) 0 0 

 Jumlah  58 100 

Terlihat pada tabel 4.5, sebanyak 74% guru memiliki kreativitas yang cukup 

dalam pembelajaran, hanya 21% guru saja yang memiliki kreativitas baik dan 3% 

dalam kategori sangat baik, namun masih ada 2% yang tergolong tidak baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru IPA memiliki sensitivitas yang 

cukup terhadap masalah, cukup lancar dan bebas berpikir dan bertindak, cukup 

luwes dalam menemukan alternatif pemecahan masalah, cukup menemukan hal-

hal yang baru, cukup mampu menyusun dan mengembangkan. Lebih jelasnya 

dapat dilihat dari pie chart sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 

Kreativitas Guru IPA SMP Negeri di Kota Pekalongan  
 

Tabel 4.6 
Rata-rata Kreativitas Guru IPA SMP Negeri di Kota Pekalongan  

Ditinjau dari Setiap Aspeknya 
 

No Aspek kepemimpinan kepala sekolah 
Jumlah 
skor 

% 
skor Kriteria 

1 
Saya mudah tertarik untuk mengetahui penyebab suatu 
permasalahan. 223 76.90 B 

2 Saya tidak mudah percaya pendapat orang lain. 197 67.93 C 

3 
Saya senang mengikuti perkembangan terbaru tentang 
IPA. 232 80.00 B 

4 
Diam itu lebih baik, dari pada berpendapat tapi 
menimbulkan pertentangan 156 53.79 C 

5 
Bekerja di laboratorium tidak boleh mencoba di luar 
panduan yang sudah ada. 148 51.03 KB 

6 
Saya menyampaikan kritik saran atau gagasan pada 
sekolah dalam setiap kesempatan.  210 72.41 B 

7 
Saya akan fokus pada satu jawaban saja, jika ada  
masalah. 152 52.41 C 

8 
IPA merupakan ilmu pasti, maka tidak perlu  alternatif 
jawaban lain dalam pemecahan masalah 142 48.97 KB 

9 
Saya menggunakan metode ceramah saja, jika materi 
pelajaran belum bisa terselesaikan. 194 66.90 C 

10 
Firasat maupun intuisi adalah petunjuk yang bisa 
dijadikan pegangan dalam memecahkan masalah. 151 52.07 C 

11 
Saya membuat alat praktek alternatif lain, karena alat 
yang baku belum disediakan sekolah. 190 65.52 C 

12 
Saya tidak akan mencoba sesuatu sekiranya akan 
dianggap bodoh atau ditertawakan. 200 68.97 B 

13 Saya tidak ingin mengubah sesuatu yang sudah mapan. 146 50.34 KB 

14 
Saya terinspirasi, untuk mengubah suatu produk menjadi 
lebih berguna sebagai sarana pembelajaran. 217 74.83 B 

15 Saya senang jika  menjelaskan sampai detil atau rinci. 196 67.59 C 

16 
Saya merenungkan kembali kemungkinan jawaban 
masalah yang sedang saya tangani. 216 74.48 B 

17 
Saya mengulang kembali untuk memastikan maksud 
suatu pertanyaan 194 66.90 C 
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Terlihat dari tabel di atas, ada beberapa aspek yang termasuk dalam 

kategori baik antara lain: mudah tertarik untuk mengetahui penyebab suatu 

permasalahan, mengikuti perkembangan terbaru tentang IPA, menyampaikan 

kritik saran atau gagasan pada sekolah dalam setiap kesempatan, mencoba sesuatu 

dan terinspirasi untuk mengubah suatu produk menjadi lebih berguna sebaga 

sarana pembelajaran dan merenungkan kembali kemungkinan jawaban masalah 

yang sedang ditangani. 

Ada beberapa aspek yang masih cukup dan perlu ditingkatkan antara lain 

kepercayaan kepada orang lain, berpendapat dengan hati-hati, variasi 

menyelesaikan masalah, variasi penggunaan metode, menemukan intuisi dalam 

memecahkan masalah, membuat alat praktek alternatif, penjelasan secara detail 

dan mengulang kembali atau memastikan maksud suatu pertanyaan ketika dalam 

forum bersama. 

Ada beberapa hal yang masih tergolong kurang baik yaitu berkaitan dengn 

kerja di laboratorium tanpa panduan yang sudah ada, pemecahan masalah dan 

pasif pada sesuatu yang sudah mapan. 

4.1.2 Hasil Uji Persyaratan 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Salah satau syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data 

dan model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat dari uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnof dari masing-masing variabel (Santoso 1999:311). 

Data dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS versi 14 Windows 2000. 
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Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat dari output SPSS versi 14 seperti pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

58 58 58
73.7241 53.0172 54.5517

11.47200 5.92198 6.04710
.073 .109 .112
.073 .109 .112

-.047 -.071 -.070
.554 .827 .855
.919 .501 .458

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kepemimpinan
kepala sekolah

Iklim
organisasi

Kreativitas
guru IPA

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Terlihat dari tabel 4.7 pada baris asymp. Sig untuk dua sisi diperoleh nilai 

signifikansi variabel kepemimpinan kepala sekolah sebesar 0,919, untuk variabel 

iklim organisasi sebesar 0,501 dan untuk variabel kreativitas guru IPA sebesar 

0,458. Nilai signifikansi dari masing-masing variabel > 0,05 yang berarti bahwa 

Ho diterima atau data dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Heteroskedastisitas 

Secara grafis dapat dilihat dari Multivariate Standardized Scatterplot. 

Dasar pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk 

pola tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heterokedastisitas. Lebih jelasnya dapat dilihat 

dari grafik berikut. 
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Gambar 4.4 
Uji Heterokedastisitas 

Terlihat dari grafik 4.4, titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu 

vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas atau 

bersifat homogen. 

4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dapat dilihat dari nilai signifikansi dari deviation of linierity 

untuk X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Apabila nilai signifikansi > 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linier.  
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1. Uji Linieritas Hubungan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan 

Kreativitas Guru IPA 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Linieritas Hubungan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan 

Kreativitas Guru IPA 
ANOVA Table

1590.961 30 53.032 2.902 .003
953.046 1 953.046 52.2 .000

637.916 29 21.997 1.204 .315

493.383 27 18.273
2084.345 57

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kreativitas guru
IPA *
Kepemimpinan
kepala sekolah

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 

Terlihat dari tabel 4.8, nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 

0,315 > 0,05 yang berarti bahwa hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah 

dengan kreativitas guru IPA bersifat linier. 

2. Uji Linieritas Hubungan antara Iklim Organisasi Sekolah dengan 

Kreativitas Guru IPA 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Linieritas Hubungan antara Iklim Organisasi Sekolah  

dengan Kreativitas Guru IPA 
ANOVA Table

1722.186 20 86.109 8.797 .000
1427.844 1 1427.8 145.9 .000

294.343 19 15.492 1.583 .114

362.158 37 9.788
2084.345 57

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kreativitas
guru IPA *
Iklim
organisasi

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 

Terlihat dari tabel 4.9, nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 

0,114 > 0,05 yang berarti bahwa hubungan antara iklim organisasi sekolah dengan 

kreativitas guru IPA bersifat linier. 
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4.1.2.4 Uji Multikolinieritas 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antarvariabel bebasnya 

tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinieritas.  

Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor 

(VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 

0,1 dan VIF > 10. Hasil pengujian multikolineiritas selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.596 1.679

.596 1.679
Kepemimpinan kepala sekolah
Iklim organisasi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kreativitas guru IPAa. 
 

 
Terlihat dari tabel 4.10, nilai toleransi dari masing-masing variabel bebas 

> 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinieritas. 

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

yang meliputi dua uji yaitu uji parsial dan uji simultan. 

4.1.3.1 Uji Parsial 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien-koefisien regresi 

seperti tercantum pada tabel berikut. 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Parsial 

Coefficientsa

8.627 3.889 2.219 .031

.133 .048 2.736 .008 .346

.682 .094 7.258 .000 .699

(Constant)
Kepemimpinan
kepala sekolah
Iklim organisasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Kreativitas guru IPAa. 
 

Terlihat pada tabel 4.11, koefisien regresi untuk variabel kepemimpinan 

kepala sekolah sebesar 0,133, koefisien variabel iklim organisasi sekolah sebesar 

0,682 dan diperoleh pula konstanta sebesar  8,627, sehingga model regresi yang 

diperoleh sebagai berikut: 

^
Y = 0,133X1 + 0,682X2 + 8,627 

Model tersebut menunjukkan bahwa: 

a. Setiap terjadi kenaikan satu skor kepemimpinan kepala sekolah akan diikuti 

kenaikan kreativitas guru IPA sebesar 0,133, apabila variabel lainnya 

dianggap tetap. 

b. Setiap terjadi kenaikan satu skor iklim organisasi akan diikuti kenaikan 

kreativitas guru sebesar 0,682 apabila variabel lainnya dianggap tetap. 

1. Uji Parsial Variabel  Kreativitas Kepala Sekolah 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dengan bantuan 

program SPSS versi 14 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,133. Koefisien 

regresi ini diuji kebermaknaannya menggunakan uji t diperoleh thitung 2,736 

dengan nilai signifikansi 0,008. Karena nilai signifikansi 0,008 < level of 
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signifikan (0,05) dapat disimpulkan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara parsial Ha yang berbunyi ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kreativitas guru IPA diterima. Besarnya kontribusi kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kreativitas guru IPA sebesar (0,346)2 x 100% = 12,0%. 

2. Uji Parsial Variabel  Iklim Organisasi Sekolah 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dengan bantuan 

program SPSS versi 14 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,682. Koefisien 

regresi ini diuji kebermaknaannya menggunakan uji t diperoleh thitung 7,258 

dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < level of 

signifikan (0,05) dapat disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial Ha yang berbunyi ada pengaruh iklim 

organisasi sekolah terhadap kreativitas guru IPA diterima. Besarnya kontribusi 

iklim organisasi sekolah terhadap kreativitas guru IPA sebesar (0,699)2 x 100% = 

48,9%. 

4.1.3.2 Uji Simultan  

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organsiasi sekolah terhadap kreativitas 

guru IPA dapat dilihat dari hasil uji F.  Kriteria pengujiannya apabila nilai p value 

< 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hasil uji simultan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.12 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model Summaryb

.850a .723 .713 71.694 2 55 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Iklim organisasi, Kepemimpinan kepala sekolaha. 

Dependent Variable: Kreativitas guru IPAb. 
 

Hasil uji F diperoleh F hitung = 71,694 dan nilai p value = 0,000. Karena 

nilai signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organsiasi terhadap kreativitas guru IPA 

diterima. Berdasarkan nilai R square sebesar 0,723 menunjukkan bahwa secara 

simultan kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organisasi memberikan 

kontribusi terhadap kreativitas guru sebesar 72,3%, selebihnya dari faktor lain di 

luar kedua variabel tersebut. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah menurut persepsi guru IPA SMP se Kota Pekalongan tergolong baik. Dari 

data sebanyak 43% guru IPA memandang bahwa kepemimpinan yang dijalankan 

kepala sekolahnya tergolong baik dan 12% menyatakan sangat baik, meskipun 

masih ada 43% yang memandang masih tergolong cukup. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak sepenuhnya kepala sekolah mampu menjalankan kepemimpinan 

secara optimal. Dari data ada beberapa hal yang masih belum optimal, karena 

penampilan kepala sekolah yang masih sedang-sedang memberikan kesan pada 
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guru. Hubungan antara kepala sekolah dan guru IPA masih belum optimal, sebab 

rata-rata guru IP masih memandang cukup tentang perhatian kepala sekolah 

tentang kesulitan yang dialami dalam proses pembelajaran, hubungan silaturahmi 

antara masyarakat dengan sekolah masih terkesan biasa saja dan permasalahan 

yang diatanyakan guru belum sepenuhnya dijelaskans secara baik oleh kepala 

sekolah. Suasana yang tercipta belum dirasakan sepenuhnya dengan baik, sebab 

kadang-kadang menimbulkan keresahan dan aturan-aturan yang tertulis kadang-

kadan saja dilaksanakan secara konsisten dan motivasi yang diberikan terutama 

kepada guru yang belum berhasil masih dirasakan biasa-biasa saja.  

Kepemimpinan yang demikian menimbulkan pula kreativitas guru IPA 

dalam pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Hal ini nampak dari data 

sebanyak 73% guru IPA masih memiliki kreativitas yang cukup. Sesuai dengan 

pendapat Blanchard (1986:99) yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Setiap saat seseorang berusaha 

mempengaruhi orang lain, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai pemimpin 

dan orang yang dipengaruhi adalah pengikut. Berkaitan dengan hasil penelitian 

ini, karena kepemimpinan kepala sekolah belum sepenuhnya dirasakan baik oleh 

guru, berarti pula belum mampu sepenuhnya mempengaruhi aktivitas guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara optimal pula. Kreativitas guru tidak dapat 

bekermbang secara baik atas kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang belum 

sepenuhnya mendukung kegiatan pembelajaran. 
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Iklim organisasi yang tercipta di lingkungan SMP negeri di Kota 

Pekalongan tergolong cukup. Dari data menunjukkan bahwa sebanyak 78% guru 

memandang bahwa iklim organisasi di sekolahnya tergolong cukup. Hal ini 

berarti bahwa hubungan yang tercipta antara warga sekolah masih cukup baik, 

cukup terbuka dalam komunikasinya, cukup adanya dukungan serta kerja sama. 

Perhatian dan penghargaan untuk karyawan yang kreatif masih kadang-kadang 

saja terlaksana, demikian juga dengan kebebasan berpendapat, waktu berpikir 

dan berdiskusi juga masih jarang terlaksana. Kualitas iklim organisasi yang 

tergolong cukup tersebut memberikan dampak pada kreativitas guru IPA yang 

kurang optimal pula. Iklim organisasi yang menyenangkan dibutuhkan oleh 

semua organisasi termasuk organisasi sekolah agar anggota organisasi merasa 

nyaman dan bersemangat dalam melaksanakan tugas. Dalam upaya 

mengembangkan kreativitas anggota organisasi termasuk guru tidak bisa lepas 

dari faktor suasana atau iklim organisasi atau iklim kerja. Perkembangan 

kreativitas dalam organisasi termasuk kreativitas guru dipengaruhi banyak 

faktor, salah satu diantaranya adalah iklim organisasi (Stanley Baran dalam 

Timpe 1992:404). Iklim organisasi yang kondusif tentu akan merangsang 

berkembangnya kreativitas guru. Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin 

memiliki peran penting dalam mengupayakan iklim organisasi yang 

menyenangkan anggota organisasinya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa: 

1. Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

krativitas guru IPA SMP se kota Pekalongan yaitu sebesar 12%. Menurut 

persepsi guru IPA, kepemimpinan kepala sekolah masih tergolong cukup, 

sehingga berpengaruh pula pada kreativitas guru IPA yang tergolong cukup. 

2. Iklim organisasi sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kreativitas guru IPA SMP se Kota Pekalongan yaitu sebesar 48,9%. Iklim 

organisasi yang tercipta di lingkungan SMP Negeri se Kota Pekalongan 

cenderung cukup, sehingga berdampak pada kreativitas guru IPA yang 

kurang optimal. 

3. Kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organisasi sekolah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kreativitas guru IPA SMP Negeri se Kota 

Pekalongan yaitu sebesar 72,3%.  

5.2 Saran 

1. Melihat bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan 

signifikan krativitas guru IPA, dan memperhatikan hasil penelitian masih ada 

43% yang menyatakan kepemimpinan kepala sekolah cukup serta 2% 

memandang masih kurang maka disarankan kepada kepala sekolah untuk 

mengupayakan peningkatan kemimpinan, terutama pada aspek yang tergolong 
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cukup atau kurang yaitu berkaitan dengan kesan dan penampilan yang baik, 

pemahaman kepada anggota, penciptaan stabilitas dan pemberian motivasi 

terutama yang belum mencapai keberhasilan dalam mengajar.  

2. Melihat bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kreativitas guru IPA, serta memperhatikan hasil penelitian masih ada 78% 

yang memandang cukup dan 2% memandang masih kurang baik maka perlu 

diupayakan dari kepala sekolah sebagai penggerak organisasi dan diikuti oleh 

semua civitas sekolah untuk lebih terbuka, mendukung ide-ide krativitas guru, 

memberikan dana khusus dan penghargaan untuk pengembangan kretavitas 

guru, memberikan kesempatan memaparkan penemuan atas kreativitas guru di 

depan guru-guru  lain dan mengembangkan diskusi, sehingga kreativitas guru 

dapat lebih ditingkatkan. 
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INSTRUMEN  

ANGKET PENELITIAN 

TENTANG  

KREATIVITAS GURU, KEPEMIPINAN 

KEPALA SEKOLAH  

DAN IKLIM ORGANISASI 

 

 

 

GURU  IPA  SMP KOTA PEKALONGAN 

 

 

 

 

IDENTITAS  RESPONDEN 

 

NAMA :    

NIP  : 

INSTANSI :  
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KISI-KISI DAN INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN 
 

Kisi-kisi Angket Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Variabel Indikator 
 

No. Soal 

 
 
 
 
Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 

16. Keteladanan 1, 2 

17. Berkepentingan dengan situasi 3 

18. Bekerja berlandaskan hubungan     
Kemanusiaan 

4, 5 

19. Memahami anggota dan masyarakat 
sekitar 

6, 7 

20. Cerdas, sikap mental baik dan stamina 
fisik prima  

8, 9 

21. Berkepentingan dengan staf dan sekolah 10 

22. Melakukan kompromi untuk mencapai 
kesepatan 

11 

23. Mempertahankan stabilitas 12 

24. Mampu mengatasi stress 13,14 

25. Menciptakan struktur agar sesuatu bisa 
terjadi 

15,16 

26. Mentolerir adanya kesalahan 17 

27. Tidak menciptakan konflik pribadi 18 

28. Memimpin melalui pendekatan positif 19 

29. Tidak menjauhi atau mendahului orang-
orang yang dipimpinnya 

20, 21 

30. Mudah dihubungi 22 
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Kisi-Kisi Angket Iklim Organisasi 

Variabel Indikator No. Soal 

 
 
 
 
 
Iklim 
Organisasi 

8. Hubungan yang baik antar warga sekolah  
 

1, 2 

9. Keterbukaan komunikasi 3, 4 

10. Dukungan serta kerja sama yang aktif  
 

5, 6, 7 

11. Perhatian dan penghargaan kepada 
karyawan yang kreatif   
 

8, 9, 10 

12. Kebebasan berpendapat dan menghindari 
kritik-kritik premature   
 

11,12,13 

13. Adanya waktu untuk berfikir dan 
berdiskusi serta berbuat 

14, 15 

14. Gaya manajemen dan kepemimpinan 
kendali longgar. 
 

16,17,18 

 

 

Kisi-Kisi Angket Kreativitas Guru IPA 

Variabel Indikator No. Soal 

 
 
 
 
Kreativitas 
Guru IPA 

7. Sentivitas/kepekaan terhadap masalah  1, 2, 3  

8. Kelancaran dan Kebebasan berpikir dan 
bertindak 
 

4, 5, 6 

9. Fleksibilitas/keluwesan alternatif 
pemecahan masalah  

7,8,9,10 

10. Originalitas dan Kebaruan   11,12,13,14  

11. Penyusunan dan pengembangan 15,16 

12. Redefinisi  17, 18 
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Yth. Bpk / Ibu Guru IPA SMP …… 

Di  Pekalongan 

 

 

 

Dalam rangka menyelesaikan studi S2 (program magister), maka kami 

pengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi Terhadap Kreativitas Guru 

IPA SMP Negeri di Kota Pekalongan”.  Sebagai bahan penelitian maka kami 

membutuhkan data dari lapangan yaitu dari Bapak/Ibu guru IPA SMP Negeri di 

Kota Pekalongan sebagai Responden.  

Berkaitan dengan hal itu maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan mengisi atau 

menjawab angket yang kami sediakan.  Kejujuran dan ketelitian Bapak/Ibu dalam 

menjawab sangat kami harapkan demi menjaga validitas data agar bisa 

dipertanggung jawabkan. Apapun jawabannya tidak akan mempengaruhi kondite 

Bapak/Ibu. Harapan kami penelitian ini nantinya akan bermanfaat juga bagi 

Bapak/Ibu khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran IPA. 

Terimakasih.   

    

 

 

       Pekalongan,    Mei 2007 

 

 

 

       Teguh Apriyanto 
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INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN 

 
   

A. Petunjuk Umum  

1. Pernyataan atau pertanyaan angket ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian. 

Pertama ingin mengetahui kepemimpinan Kepala Sekolah yang bertugas 

di tempat Bapak/Ibu sekarang, kedua mengungkap iklim kerja tempat 

tugas Bapak/Ibu. Keduanya dijawab berdasarkan persepsi Bapak/Ibu di 

sekolah masing-masing. Ketiga ingin mengungkap kreativitas Bpk/Ibu 

selaku guru IPA. 

2. Jawaban disediakan disamping pernyataan, dengan memberi tanda X 

(silang)  pada kolom yang sesuai. 

3. Alternatif jawaban yang diberikan adalah dengan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 

dan ini bukan merupakan nilai atau skor jawaban, namun menunjukkan   

jenjang atau gradasi dari pernyataan yang ada yang bisa digambarkan sbb: 

 

 

 Contoh : Kepala Sekolah tampan/cantik …. ( penilaian 5 semua benar/sesuai )  

Marah-marah jika karyawan salah …( penilaian 5 berarti selalu ) 

Saya suka bekerja sendiri …(penilaian 5 berarti sangat benar/selalu) 

 

 

Penilaian / Jawaban 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak 

setuju 

Tidak setuju  Ragu-ragu Setuju Sangat setuju 

Tidak ada yang 

benar    

Sebagian kecil 

benar 

Sebagian benar, 

sebagian tidak benar 

Sebagian 

besar benar 

Semua benar  

Tidak pernah Jarang  Kadang-kadang Sering Selalu 

Tidak ada yang 

sesuai 

Sebagian kecil 

sesuai 

Sebagian sesuai 

sebagian tidak sesuai 

Sebagian 

besar  sesuai 

Semua Sesuai 
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ANGKET PENELITIAN 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

 

No. Pernyataan/ Pertanyaan Penilaian 

  1 2 3 4 5 
1 Para guru terkesan dengan penampilan Kepala Sekolah 

 
     

2 Kepala Sekolah hadir paling awal dan pulang paling 
akhir. 
 

     

3 Aturan yang diterapkan tidak kaku (fleksibel) 
    

     

4 Kepala Sekolah memikirkan kesejahteraan anggota. 
 

     

5 Tugas yang diberikan, didasarkan pada kemampuan 
seseorang. 
 

     

6 Para guru ditanya tentang kesulitannya dalam proses 
pembelejaran. 
  

     

7 Kepala Sekolah menjalin silaturahim yang baik dengan 
masyarakat sekitar sekolah. 
 

     

8 Permasalahan yang ditanyakan oleh guru, mampu 
dijelaskan dengan baik. 
 

     

9 Kesehatannya tidak terganggu meskipun bekerja cukup 
keras. 
 

     

10 Kepala Sekolah berdiskusi dengan staf dalam 
menentukan langkah yang akan dilakukan. 
 

     

11 Mengutamakan musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan. 
 

     

12 Kepala Sekolah menciptakan suasana sehingga warga 
sekolah tidak resah. 
 

     

13 Terlihat tenang, tidak gugup meskipun banyak tuntutan 
tugas yang harus selesai. 
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14 Kepala Sekolah termasuk bertipe pemarah. 
  

     

15 Struktur organisasi memungkinkan semua bekerja 
sesuai tujuan sekolah. 

     

16 Kepala Sekolah membuat aturan tertulis, yang 
dilaksanakan secara konsisten oleh warga sekolah. 
 

     

17 Kepala Sekolah tetap memberi motivasi meskipun 
tugas yang diberikan kepada guru tidak berhasil. 
 

     

 
18 

 
Kepala Sekolah dalam menegur tidak menyakiti hati 
orang lain. 
 

     

19 Pendekatan kekeluargaan dan keagamaan ditempuh 
ketika berdialog dengan para guru. 
 

     

20 Kepala Sekolah dalam menentukan tujuan maupun 
target sekolah membicarakan dengan warga sekolah. 
 

     

21 Kepala Sekolah berkeliling ke ruang guru, 
perpustakaan dan tempat lain untuk berdialog.  
 

     

22 Selama ini  tidak ada yang kesulitan menemui Kepala 
Sekolah. 
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ANGKET PENELITIAN 
IKLIM ORGANISASI 

 
No Pertanyaan / Pernyataan Penilaian 
  1 2 3 4 5 
1 Hubungan guru dengan Kepala Sekolah baik. 

 
     

2 Hubungan antar guru dan karyawan menyenangkan 
 

     

3 Guru tahu program sekolah yang akan dilaksanakan. 
  

     

4 Laporan dari panitia dalam pelaksanaan kegiatan, tidak 
hanya diketahui Kepala Sekolah tapi juga para guru.  
 

     

5 Sekolah menanggapi positif masalah yang disampaikan 
para guru. 
  

     

6 Sekolah antusias mendukung ide atau gagasan para guru. 
  

     

7 Dalam melaksanakan kegiatan, tim bekerja kompak. 
   

     

8 Sekolah menyediakan  dana atau anggaran bagi guru 
untuk berkreasi dalam pembelajaran. 
  

     

9 Sekolah memberi penghargaan pada guru yang memilki 
gagasan maupun karya kreatif. 
   

     

10 Guru diberi kesempatan memaparkan penemuan baru 
dalam pembelajaran,sebagai bahan pengembangan dan 
tukar pengalaman. 
 

     

11 Kami menyampaikan pendapat berbeda-beda pada saat 
pertemuan atau rapat. 
 

     

12 Ide atau gagasan aneh,  langsung dikritik teman lain. 
 

     

13 Saya dan teman-teman di sekolah  mengajar dengan 
berbagai metode baru. 
 

 
 

    

14 Jam mengajar guru tidak penuh sehari 8 jam pelajaran. 
 

     

15 Kami berdiskusi untuk kemajuan sekolah atau masalah 
pembelajaran di kelas. 
 

     

16 Kami diingatkan agar tidak lupa tujuan setiap kegiatan.      
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17 Ada kebebasan guru dalam menentukan langkah kerja.  

 
     

18 Kami terlibat aktif dalam menentukan tujuan sekolah.  
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ANGKET PENELITIAN 

KREATIVITAS GURU IPA 

 

No. Pernyataan / Pertanyaan 
 

1 2 3 4 5 

1 Saya mudah tertarik untuk mengetahui penyebab 
suatu permasalahan. 
 

     

2 Saya tidak mudah percaya pendapat orang lain. 
 

     

3 Saya senang mengikuti perkembangan terbaru 
tentang IPA. 
 

     

4 Diam itu lebih baik, dari pada berpendapat tapi 
menimbulkan pertentangan 
 

     

5 Bekerja di laboratorium tidak boleh mencoba di luar 
panduan yang sudah ada.  
 

     

6 Saya menyampaikan kritik saran atau gagasan pada 
sekolah dalam setiap kesempatan.   
 

     

7 Saya akan fokus pada satu jawaban saja, jika ada  
masalah. 
 

     

8 IPA merupakan ilmu pasti, maka tidak perlu  
alternatif jawaban lain dalam pemecahan masalah 
 

     

9 Saya menggunakan metode ceramah saja, jika 
materi pelajaran belum bisa terselesaikan. 
 

     

10 Firasat maupun intuisi adalah petunjuk yang bisa 
dijadikan pegangan dalam memecahkan masalah. 
 

     

11 Saya membuat alat praktek alternatif lain, karena 
alat yang baku belum disediakan sekolah. 
 

     

12 Saya sudah mencoba metode mengajar karya 
sendiri. 
 

     

13 Saya tidak akan mencoba sesuatu sekiranya akan 
dianggap bodoh atau ditertawakan. 
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14 Saya tidak ingin mengubah sesuatu yang sudah 
mapan. 
 

     

15 Saya terinspirasi, untuk mengubah suatu produk 
menjadi lebih berguna sebagai sarana pembelajaran. 
  

     

16 Saya senang jika  menjelaskan sampai detil atau 
rinci. 
 

     

17 Saya merenungkan kembali kemungkinan jawaban 
masalah yang sedang saya tangani. 
 

     

18 Saya mengulang kembali untuk memastikan 
maksud suatu pertanyaan 
 

     

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


