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SARI 

Moh. Arozi.2009.Pengaruh Keefektifan Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 
terhadap Implementasi TQM (Total Quality Management) di SMK Negeri Kota 
Semarang Kelompok Teknologi dan Industri. Tesis. Program Studi Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I. 
Prof. Dr. A.T. Sugito, S.H., M.M., II. Dr. Ahmad Sopyan, M. Pd. 
 
Kata kunci :Keefektifan Kepemimpinan,Budaya Organisasi, Implementasi TQM. 
 

Dunia saat ini berkembang sangat pesat dan diikuti persaingan antar 
negara. Indonesia sebagai bagian di dalamnya perlu meningkatkan kemampuan 
dan daya saing yang dimiliki. Peningkatan kemampuan dan daya saing ini, salah 
satunya dengan peningkatan mutu pendidikan melalui pengadaan pendidikan yang 
bermutu. Pewujutan pendidikan yang bermutu dapat dilakukan dengan 
mengimplementasikan TQM di sekolah,termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keefektifan 
kepemimpinan (X1) dan budaya organisasi (X2) terhadap implementasi TQM(Y) 
baik secara parsial maupun bersama-sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua guru SMK Negeri Kota Semarang Kelompok Teknologi dan Industri. yeng 
telah menerapkan dan mendapatkan standarisasi ISO 9001:2000 yaitu SMKN 7, 
SMKN 4 dan SMKN 3 Semarang dengan jumlah total guru 347 orang. Sampel 
penelitian yang diambil dengan metode cluster sampling dan diikuti dengan 
simple random sampling pada tiap cluster sejumlah 88 untuk SMKN 7, 49 untuk 
SMKN 4 dan 49 untuk SMKN 3 Semarang. 

Hasil penelitian pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa: (1) 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dalam kategori sangat fektif dengan 
prosentase penilaian 89.534% dari nilai maksimal 100%, (2) budya organisasi 
sekolah dlam kategori sangat baik dengan prosentase penilaian 89.026% dari nilai 
maksimal 100%, (3) Implementasi TQM dalam kategori sangat baik dengan 
prosentase penilaian 88.4% dari nilai maksimal 100%. Hasil analisis korelasi 
menunjukkan bahwa (1) keefektifan kepemimpinan berkorelasi positif dan 
signifikan terhadap implementasi TQM dengan nilai korelasi 0.364 untuk tanpa 
variabel kontrol budaya organisasi dan .186 untuk dengan vriabel kontrol budaya 
organisasi, (2) budaya organisasi berkorelasi positif dan signifikan terhadap 
implementasi TQM dengan nilai korelasi 0.404 untuk tanpa variabel kontrol 
keefektifan kepemimpinan dan 0.262 untuk dengan variabel kontrol keefektifan 
kepemimpinan, (3) keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi secara 
bersama-sama berkorelasi positif dan signifikan terhadap implentasi TQM dengan 
koefisien korelasi sebesar 0.438 dan mempeikan sumbangan pengaruh sebesar 
19.2%. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi secara parsial dan secara 
bersama-sama berturut-turut Y’=70.632+0.165X1, Y’=67.722+0.257X2, dan 
Y’=58.517+0.092X1+0.186X2. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah: (1) 
kepala sekolah hendaknya meningkatkan keefektifan kepemimpinanya untuk 
mencapai implementasi TQM di sekolah yang lebih baik, (2) guru dan kepala 
sekolah hendaknya lebih memperkuat budaya organisasi yang baik, sehingga 
tercipta implementasi TQM  yang lebih baik. 
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ABSTACT 

Moh. Arozi.2009. The Influence of Leadership Effectiveness and Organizational 
Culture on the Implementation of TQM (Total Quality Management) in the SMK 
Negeri (State Vocational Secondary Upper School) in Semarang Municipality of 
Technology and Industry Group. Thesis. Department of Educational Management. 
Postgraduate Program, State University of Semarang. Advisors : I. Prof. Dr. A.T. 
sugito, S.H., M.M., II. Dr. Ahmad Sopyan, M. Pd.  
 
Keywords : Leadership Effectiveness, Organizational Culture, TQM 

Implementation 
 

The world is now rapidly developing ang followed by the inter-country 
competition. Indonesia as a part within needs to improve the capabilty and 
competitiveness it possesses. The improvement could be actuated, among other, 
through the improvement of the education quality by making available a high- 
quality education. The embodiment of high-quality education might be performed 
by implementing TQM in school, including in vocational secondary upper school. 

This research aimed at finding out the influence of leadership effectiveness 
(X1) and organizational culture (X2) on the implementation of TQM (Y) in the 
state vocaional secondary upper school in Semarang Municipality of technology 
and industry group both partially and collectively. The population was all teachers 
of the state vocational scondary upper school in Semarang Municipality of 
technology and industry group that had implemented and obtained ISO 9001:2000 
standardization, namely SMKN 7, SMKN 4 and SMKN 3 Semarang with a total 
number of teachers as much as 347. The sample of research taken using the 
method of cluster sampling followed by simple random sampling in each cluster 
was as much as 88 for SMKN 7, 49 for SMKN 4, and 49 for SMKN 3 Semarang. 

The result of research in descriptive analysis displayed that : (1) the 
principal’s leadership effectiveness was in category of very effective with an 
assessment percentage of 89.534% of the maximum value of 100%, (2) the 
school’s organizational culture belonged to the very good category with an 
assessment percentage of 89.026% of the maximum value 100%, (3) the 
implementation of TQM was in the category of very good with  an assessment 
percentage of 88.4% of the maximum value 100%. The analysis of correlation 
suggested that (1) leadeship effectiveness was correlated positively and 
significanly to the  implementation of TQM with a result of correlation of 0.364 
for the absence of control variable of organizational culture and of  0.186 for the 
presence of control variable of organizational culture, (2) The organizational 
culture was correlated positively and significanly to the implementation of TQM 
with a value  of correlation of 0.404 for the absence of the control variable of 
leadership effectiveness and of 0.262 for the presence of control variable of 
leadership effectiveness, (3) the leadership effectiveness and organizational 
culture was simultaneously correlated positively and significanly to the 
implementation of TQM with a coefficient of correlation as much as 0.438 and 
contributed an influence of 19.2%. The result of regression analysis, it was 
obtained the equation of regression partially and colectively, concecutively:  
Y’=70.632+0.165X1, Y’=67.722+0.257X2, dan Y’=58.517+0.092X1+0.186X2. 
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Based on this result of reseach, the suggestions the researcher could offer 
were that: (1) for the principals to improve their leadership effectiveness in effort 
of achieving a better implementation of TQM, (2) for the principals and teachers 
to strengthen more the well organization culture in order to create a better 
implementation of TQM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dunia saat ini, abad XXI, dengan komunitasnya telah menjadi semakin 

dinamis dan kompleks (socialize a world of dynamic and complex). Perubahan 

dan kemajuan yang berkelanjutan (progress and change continuously) dan  

perubahan dan kemajuan yang agresif (aggresive progress and change) menjadi 

karakteristik yang melekat  pada abad XXI. Kemajuan dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi oleh manusia menjadi elemen utama dinamika tersebut 

serta berdampak sangat luas dan mendalam terhadap peradaban manusia sekaligus 

memunculkan era baru yaitu era industrialisasi dan era informasi 

(industrialization and information era). 

Kemajuan dibidang teknologi  komunikasi, informasi dan transportasi 

telah melipat ruang dan waktu  dunia menjadi lebih dekat dan lebih cepat. 

Kemajuan tersebut menyebabkan information and communication flow serta 

mobilitas barang dan manusia antar masyarakat dunia menjadi lebih cepat dan 

mudah. Kondisi ini telah membuat dunia sekarang bagaikan desa dunia (global 

village)  serta membentuk dunia tanpa batas wilayah, negara  atau apapun juga 

(borderless world).  

Kondisi dunia saat ini yang bertipikal  borderless world dan global village 

serta information and communication flow yang cepat dan mudah, telah membawa 

dunia kita ke masa globalisasi. Globalisasi yang terjadi ini, telah menyebabkan 

pergeseran sendi-sendi kehidupan world society  yang meliputi ekonomi, politik 
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dan budaya. Dalam bidang ekonomi telah terjadi liberalisasi  ekonomi, dan dalam 

bidang politik  terjadi demokratisasi, serta dalam bidang budaya terjadi 

universalisasi nilai-nilai. Globalisasi pada satu sisi berkontribusi positif bagi 

masyarakat dunia yangmana ditandai dengan hal positif dalam transfer IPTEK dan 

informasi, penegakan HAM, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kerjasama 

antar negera yang semakin erat. Globalisasi pada sisi lain menghadirkan kondisi 

yang kompetitif  dan bahkan mungkin negatif yangmana terlihat dalam bentuk  

superioritas bangsa yang kuat terhadap bangsa yang lemah sehingga  merusak 

martabat kemanusiaan (human dignity) dan memunculkan penjajahan gaya baru 

(neocolonialisme). 

Globalisasi, bagaimapun juga, telah membawa dunia saat ini kearah 

pergaulan dunia yang tanpa batas dan persaingan  dunia yang semakin keras.  

Bangsa Indonesia sendiri sebagai bagian dari warga dunia dalam rangka 

mempertahankan eksistensinya dan keberadaanya di masyarakat dunia dituntut 

untuk mampu mengikuti kemajuan tersebut. Disini  kita  menghadapi  dua  

tantangan besar yang  sangat  menentukan yaitu perbaikan ekonomi nasional dan 

persaingan global yangmana ini menjadi semakin penting dengan diberlakukanya 

ASEAN (Assosiation of South East Asean Nation), AFTA (Asean Free Trade 

Area),  AFLA (Asean Free Labour Area)  dan APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation) 

Untuk mengantisipasi dan menghadapi kondisi tersebut, bangsa 

Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. 

Peningkatan  kualitas sumber daya manusia ini harus dilakukan secara terencana, 

terarah, intensif, efektif dan efisien dalam rancangan dan proses pembangunan 
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nasional. 

Pembangunan nasional sendiri merupakan manifestasi tanggung jawab 

kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama 

masyarakat merupakan upaya mewujudkan cita-cita nasional yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Berpijak pada cita-cita nasional tersebut, upaya mewujudkan 

pendidikan menjadi basic need bagi rakyat Indonesia dan upaya menciptakan 

education for all  bagi segenap rakyat Indonesia menjadi suatu keharusan. 

Dalam konteks ke-kinian yang berke-Indonesiaan, sistem pendidikan 

nasional berkewajiban mempersiapkan setiap warga negara agar dapat menjadi 

produktif yangmana terlihat dalam kemampuanya berperan aktif  dalam seluruh 

lapangan kehidupan dengan cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan 

bermoral tinggi, demokratis, dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa. 

Selaras dengan pernyataan diatas, UNESCO (1996) dalam buku Learning:The 

Treasure Within telah mencanangkan empat pilar pendidikan abad ke-21 

yang perlu  diterapkan konsepnya dalam pendidikan nasional, yaitu  (1)  

belajar untuk mengetahui (learning to know), (2) belajar untuk 

melakukan sesuatu/bekerja terampil (learning to do), (3) belajar untuk 

menjadi .seseorang/pribadi (learning to be) , dan belajar untuk menjalani 

kehidupan bersama (learning to live together). 

 Pendidikan nasional, sebagai subsistem dari sistem nasional, sangat 

dipengaruhi oleh subsistem yang lain yai tu ekonomi,  poli t ik ,  

hukum dan budaya yang berkembang. Disamping itu, sebagai sistem 

tersendiri pendidikan nasional merupakan sistem terbuka  (open system) yang 
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senantiasa berinteraksi dengan lingkunganya. Komponen internal pendidikan 

tidak mungkin lepas dari  pengaruh lingkungan eksternal baik pada skala regional 

maupun internasional. Kontribusi dari subsistem-subsistem nasional yangmana 

merupakan lingkungan ekternal pendidikan, turut menentukan keberhasilan 

pemberdayaan sumber daya manusia nasional melalui pendidikan yang bermutu.  

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, mutu pendidikan 

memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang 

terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan ini harus dilakukan secara menyeluruh yang 

mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-

aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olahraga dan 

perilaku.  

Bangsa Indonesia , dalam upaya peningkatan  mutu sumber daya manusia 

(quality of human resources) melalui peningkatan mutu pendidikan (improvement 

of  education quality), secara nyata telah melaksanakan langkah-langkah yang 

diperlukan. Langkah awal dan bersifat fundamental  tercermin dalam pembukaaan 

UUD 1945 yangmana merupakan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia. Produk legal formal  dan policy pendukung sebagai 

pengejawantahan cita-cita bangsa Indonesia diatas, terlihat pada UUD 1945,  

Undang-Undang, rencana pembangunan bangsa Indonesia baik yang berjangka  

pendek, menengah maupun jangka panjang.  

Legal framework atas pembangunan bidang pendidikan  di Indonesia semakin 

kuat sejak diundangkanya UU no. 20 tahung 2003 tentang SISDIKNAS. Dalam 
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Undang-Undang  tersebut dinyatakan “ Sistem Pendidikan Nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

memcapai tujuan pendidikan nasional”. Oleh karena itu seluruh jalur, jenis dan 

jenjang pendidikan diakomodasi dan dibina dalam suatu sistem pendidikan 

nasional. 

Kondisi nyata dari usaha perbaikan mutu sumber daya manusia  melalui 

peningkatan mutu pendidikan dapat kita lihat  dalam bentuk program wajib belajar 

6 tahun dan program wajib belajar 9 tahun sebagai kelanjutanya. Upaya ini, lebih 

jauh, dilakukan melalui berbagai cara seperti peningkatan sarana prasarana, 

perbaikan kualitas tenaga kependidikan, penyempurnaan manajemen, 

pembaharuan kurikulum, peningkatan anggaran, dan lain-lain. Namun hingga 

saat ini  mutu pendidikan di Indonesia belum menunjukkan adanya perkembangan 

yang signifikan. Mutu pendidikan sendiri pada dasarnya dapat dilihat dari 

aspek proses pendidikan, outcome pendidikan, dan isi atau content 

pendidikan (Hamzah 2006 : 14). Ketiganya dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

dipisahkan, bila proses pendidikan berkaitan dengan bagaimana pendidikan 

itu berlangsung dengan mengikutsertakan segenap potensi dan 

sumberdaya yang tersedia maka outcome pendidikan lebih mencerminkan 

apa yang sudah dicapai oleh proses tersebut. Proses pendidikan menentukan 

kualitas hasil pendidikan yang akan diperoleh, sedangkan kualitas hasil 

pendidikan menjadi indikator dan feedback bagi perbaikan mutu proses 

pendidikan yang akan dilaksanakan selanjutnya. 

Mendiknas Sudibyo dalam Liputan6.com (2005 :1) mengemukakan bahwa 

mutu pendidikan nasional masih mengkhawatirkan. Setiawan dalam radio 
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Nederland Wereldomroep.com (2008 :1) menyatakan bahwa kesempatan 

pendidikan yang berkualitas dan merata masih belum tercapai. Kondisi ini, 

menunjukkan kepada kita, bahwa kita perlu melakukan pembenahan, perbaikan 

dan peningkatan mutu pendidikan yangmana ditujukan  untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan jaman. 

Mutu sebagai atribut tujuan dalam proses menciptakan sumber daya 

manusia yang bermutu dan pendidikan yang bermutu sendiri diartikan  sebagai 

customer satisfaction, corformance to the reguirement dan continuous 

improvement  baik untuk produk yang tangible maupun intangible (Gaspersz 2005 

: 5). Definisi relative tentang kualitas memiliki dua aspek yaitu penyesuaian diri 

dengan spesifikasi dan mememuhi kebutuhan pelanggan.  

Mutu merupakan pembeda antara yang baik dan tidak, antara yang sukses 

dan gagal serta penjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-

tengah  persaingan dunia pendidikan yang makin keras. Mutu, sesuai dengan 

fungsinya, membutuhkan standarisasi yang disepakati dan diterima oleh kalangan 

luas di masyarakat dunia.  Salah satu standarisasi yang secara luas digunakan di 

dunia, termasuk dalam bidang pendidikan adalah ISO (International Standart 

Organization). 

Standar mutu bagi pelanggan memberikan jaminan  produk atau jasa yang 

dihasilkan pemasok secara konsisten  sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan. 

Dalam ISO 9001 : 2001, ada delapan elemen persyaratan, yaitu fokus pelanggan, 

kepemimpinan, partisipasi karyawan, pendekatan proses, pendekatan system, 

perbaikan terus-menerus, pendekatan factual dalam pengambilan keputusan dan 
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hubungan timbal baik yang menguntungkan dengan pemasok. Disini terlihat, 

filosofi mendasar  standar mutu ISO adalah menekankan pencegahan daripada 

pengobatan, sedangkan landasan konsepnya adalah Plan, Do, Check, dan Action. 

Berdasarkan konsepsi mutu dan standar mutu di atas, dalam upaya 

mewujudkan pendidikan yang bermutu, kebutuhan  akan pengelolaan atau 

manajemen yang memiliki fokus terhadap mutu menjadi suatu keharusan. Total 

Quality Management atau Manajemen Mutu Terpadu merupakan jawaban atas 

kebutuhan diatas.  Total Quality Management merupakan proses kontinyu yang 

melibatkan segenap pegawai melalui organisasi  dalam pemecahan masalah secara 

kreatif  untuk meningkatkan kualitas atau mutu atas output dan proses. Ada tiga 

karakteristik utama dalam TQM yaitu customer focus, commitment to increment 

improvement dan emphasis on problem solving.  Ada lima aspek yang menjadi 

tolak ukur penerapan manajemen mutu  TQM dalam pendidikan yaitu : fokus 

pelanggan internal maupun eksternal, adanya keterlibatan total, adanya standar 

baku mutu lulusan, adanya komitmen dan adanya perbaikan yang berkelanjutan.  

Usaha untuk mengimplementasikan manajemen mutu terpadu pendidikan 

pada sekolah-sekolah perlu memperhatikan  faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu kepemimpinan, pendidikan dan 

pelatihan, budaya (iklim organisasi), fokus pelanggan, metode ilmiah dan alat-

alatnya, data-data yang bermakna, serta tim penyelesaian masalah (Syafarudin 

2002:57).  

Sekolah Menengah kejuruan  sebagai bagian dari sekolah-sekolah tersebut 

merupakan bentuk satuan pendidikan yang diselenggaran untuk menyiapkan 
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tenaga kerja tingkat menengah  kerja tingkat menengah yang diharapkan 

memenuhi tuntutan pasar kerja. Hal ini berarti bahwa Sekolah Menengah 

Kejuruan perlu menyiapkan lulusan yang bermutu sehingga dapat memenuhi 

tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang profesional yangmana pada 

kelanjutannya akan meningkatkan daya saing yang dimiliki ditengah-tengah 

persaingan yang semakin keras. Sekolah Menengah Kejuruan dalam upaya 

mewujudkan tujuan tersebut perlu memenuhi tuntutan mutu sebagaimana tertuang 

dalam standar mutu yang digunakan melalui penerapan implementasi Total 

Quality Management dalam pengelolaanya.  

Kondisi aktual di lapangan, di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri 

kota Semarang kelompok teknologi dan industri, menunjukkan bahwa tingkat 

keberhasilan implementasi TQM (Total Quality Management) dipengaruhi oleh 

keefektifan kepemimpinan kepala sekolahnya dan kondisi budaya organisasi 

sekolah tersebut. Tingkat keberhasilan implementasi TQM di SMK Negeri kota 

Semarang kelompok teknologi dan industri cenderung meningkat seiring dengan 

semakin efektif kepemimpinan kepala sekolah  dan semakin baiknya budaya 

organisasi sekolah tersebut. 

Sallis (2006) berpendapat bahwa Kepemimpinan  adalah unsur penting 

dalam TQM.  Kepemimpinan adalah  kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki 

untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahanya untuk berpikir dan 

bertindak sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

mempunyai tugas memadukan unsur-unsur sekolah demi terciptanya sekolah 

efektif.  
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Ada tiga faktor yang menentukan efektifitas kepemimpinan, yaitu : leader 

behaviour, subordinate, dan situation. Robbins (2001) mengklasifikasikan 

pendekatan kepemimpinan menjadi empat kelompok yaitu : traits theories, 

behavour theories, contingency theories, dan neocharisma theories. Traits 

theories menekankan pada watak/sifat kepemimpian (drive, desire to lead, 

honesty and integrity, self confidence, intelligence). Pendekatan perilaku 

memandang kepemimpinan berdasarkan perilaku pemimpin, ketrampilan, 

tindakan dan lebih sedikit pada pribadi. Pendekatan perilaku membagi perilaku 

pemimpin menjadi dua kelompok yaitu task behaviour (giving support, 

communication, facilitating interaction, active listening, providing feedback) dan 

task behaviour (goal setting, organizing, establishing timelines, directing, 

controlling). Ketrampilan dalam pendekatan perilaku meliputi conceptual skill, 

human relation skill dan technical skill. Pendekatan situasional  berpendapat 

bahwa pemimpin yang sukses dan efektif sangat dipengaruhi pemimpin, pengikut, 

dan lingkungan. Pendekatan terakhir, teori neokharisma, berpendapat bahwa ada 

tiga hal yang perlu menjadi perhatian yaitu : menekankan pada symbol dan emosi 

yang ditampilkan melalui perilaku pemimpin, pemimpin mencapai  yang lebih 

baik dari komitmen bawahan, dan melihat kepemimpinan sebagai hal yang vital.  

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sekolah harus memiliki 

kompetensi yang memadai seperti : komitmen pada misi sekolah, orientasi 

kepemimpinan proaktif ketegasan, sensitive terhadap hubungan interpersonal dan 

organisasi, mengumpulkan informasi, fleksibilitas intelektual, persuasive, 

kemampuan beradaptasi, motivasi dan perhatian terhadap pengembangan, control 

dan evaluasi, ketrampilan berorganisasi dan komunikasi (Atmodiwiro 2000 : 162).  
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Tugas seorang pemimpin (kepala sekolah) sendiri, menurut Atmodiwiro (1991 :74 

-75) meliputi : pemegang kendali organisasi, katalisator, integrator, bapak, dan 

pendidikan.  

Kepala sekolah sebagi seorang pemimpin, harus memiliki sifat atau watak 

atau psikologi seorang pemimpin seperti pendekatan sifat kepemimpinan, 

menerapkan secara bersama relation behaviour dan task behaviour serta memiliki 

conceptual skill, human relation skill dan technical skill dalam pendekatan 

perilaku kepemimpinan. Selain dua hal diatas, Kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin juga perlu melihat lingkungan atau situasi yang ada serta berusaha 

menjaga kharisma dirinya sebagai seorang pemimpin.  

Budaya organisasi (organization culture) adalah hal penting bagi 

organisasi, termasuk dalam implementasi total quality management dalam 

organisasi tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat Syafarudin (2002 :57) yang 

memandang budaya organisasi sebagai elemen penting yang mempengaruhi dan 

perlu diperhatikan daran mengimplementasikan total quality management. 

Budaya organisasi memberikan identitas organisasi untuk para pegawai, sumber 

untuk stabilitas dan kontinyuitas organisasi yangmana menjaga sebuah perasaan 

aman bagi anggotanya dan membatu anggota baru menginterpretasikan apa yang 

harus dilakukan didalam organisasi serta membantu menstimulasi antusiasme 

anggota untuk melaksanakan tugasnya. Budaya organisasi  merupakan sistem 

pengertian bersama yang dipegang  oleh angota-anggota suatu organisasi dan 

yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain serta merupakan 

serangkaian karakter penting yang menjadi nilai  bagi suatu organisasi.  
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Budaya organisasi  memiliki fungsi untuk menetapkan tapal batas, 

membawa suatu rasa identitas  bagi anggota organisasi,  mempermudah timbulnya 

komitmen dan meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya organisasi 

merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan 

memberikan standar yang tepat, meningkatkan komitmen organisasi dan 

meningkatkan konsistensi perilaku pegawai. 

Tujuh karakter utama budaya organisasi menurut Robbins (1992 : 279) 

meliputi : inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi 

terhadap hasil, orientasi terhadap individu, orientasi terhadap tim, agresivitas, dn 

stabilitas. Robbins (1991 :573) berdasarkan pendapat Gordon and Cummins 

mengungkapkan beberapa dimensi yang membedakan tingkatan budaya suatu 

organisasi yangmana meliputi : individual initiative, risk tolerance, direction, 

integration, management support, control, identity, reward system, conflict 

tolerance, dan communication patern.  

Budaya organisasi bisa dalam kondisi kuat dan bisa dalam kondisi lemah. 

Budaya organisasi dikatakan kuat  jika budaya tersebut, nilai-nilai intinya 

dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas. Budaya kuat  

mempunyai dampak kepada perilaku pegawai  karena tingginya tingkat 

kebersamaan (shareness) dan intensitas menciptakan suatu budaya internal dari 

kendali perilaku yang tinggi, artinya budaya kuat dapat bertindak sebagai suatu 

pengganti untuk formulasi. Formulasi yang tinggi dalam suatu organisasi 

menciptakan kemampuan untuk diramal (predictable), ketertiban, dan konsistensi. 

Budaya kuat dapat mencapai tujuan yang sama tanpa perlu dokumentasi tertulis. 

Formulasi dan budaya yang kuat dapat diibaratkan sebagai dua jalan yang berbeda 
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ke tujuan yang sama. Makin kuat budaya organisasi , makin kurang manajemen 

itu perlu memperhatikan pengembangan aturan dan pengaturan formal untuk 

memandu perilaku pegawai. Budaya kuat merupakan budaya yang ideal  yang 

memiliki  karakteristik dipegang secara intensif, semakin luas dianut, dan semakin 

jelas disosialisaikan dan diwariskan. Semakin kuat budaya organisasi, semakin 

kuat efek terhadap lingkungan dan perilaku pegawai.. 

Berdasarkan uraian diatas, dengan kata lain, budaya organisasi merupakan 

aturan tidak tertulis yang dianut para pegawai dan sangat berpengaruh pada 

perilaku pegawai yangmana pada kelanjutanya sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan organisasi, termasuk dalam implentasi total quality management di 

sekolah. 

Memperhatikan pentingnya kepimpinan kepala sekolah dan budaya 

organisasi dalam implementasi total quality management yangmana memiliki 

tujuan untuk mewujudkan pendidikan yang bemutu yang pada kelanjutanya 

ditujukan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang bermutu atau berkualitas, 

maka dalam penelitian ini akan diteliti tentang “ Pengaruh Keefektifan 

kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Implementasi Total Quality 

Management”. 

Fokus penelitian adalah guru-guru SMK Negeri Kota Semarang kelompok 

teknologi dan industri yang telah memiliki sertifikasi ISO. SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan) merupakan bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan 

untuk menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang diharapkan mampu 

memenuhi tuntutan pasar kerja. Dengan penelitian ini diharapkan dapar memberi 
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manfaat bagi kepala sekolah, guru, stakeholder, siswa dan elemen-elemen lain 

yang terkait dengan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam implementasi TQM dalam upaya mewujudkan pendidikan bermutu dan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Memperhatikan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, 

maka diharapkan dengan kepemimpinan yang efektif dan budaya 

organisasi yang kondusif dan kuat, implementasi Total Quality 

Management di Sekolah yang bertujuan dapat mengembangkan sekolah 

menjadi sekolah yang bermutu yangmana pada kelanjutan mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang dapat tercapai. 

Realitanya, implementasi TQM di SMK Negeri Kota 

Semarang khususnya kelompok teknologi dan industri pada saat ini 

belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan 

masih adanya permasalahan-permasalahan dalam inplementasi TQM 

tersebut. Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari permasalahan 

tersebut yaitu: 

1.2.1 Peran kepemimpinan Kepala Sekolah yang efektif  sangat diperlukan 

dalam implementasi Total Quality Management. 

1.2.2  Budaya organisasi yang kondusif dan kuat  sangat diperlukan dalam 

implementasi Total Quality Management. 

1.2.3 Peran kepemimpinan Kepala Sekolah yang efektif  dan budaya 



14 
 

 

organisasi yang kondusif dan kuat  secara bersama sangat diperlukan 

dalam implementasi Total Quality Management. 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah : apakah ada 

pengaruh yang berarti antara keefektifan kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap implementasi total quality management di SMK Negeri 

Kota Semarang Kelompok Teknologi dan Industri. 

Sesuai dengan masalah pokok tersebut dirumuskan sub masalah 

sebagai berikut : 

1.3.1  Seberapa besar keefektifan kepemimpinan  mempunyai pengaruh 

yang signifikan (berarti) terhadap implementasi total quality 

management di SMK Negeri Kota Semarang Kelompok Teknologi 

dan Industri. 

1.3.2 Seberapa besar budaya organisasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan (berarti) terhadap implementasi total quality management 

di SMK Negeri Kota Semarang Kelompok Teknologi dan Industri. 

1.3.3 Seberapa besar keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan (berarti) terhadap implementasi 

total quality management di SMK Negeri Kota Semarang Kelompok 

Teknologi dan Industri. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin d icapai  dalam penel i t ian ini  sesuai  

dengan permasalahan yang ada, untuk menganalisis : 

1.4.1Pengaruh keefektifan kepemimpinan terhadap implementasi total 

quality management di SMK Negeri Kota Semarang Kelompok 

Teknologi dan Industri. 

1.4.2 Pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi total quality 

management di SMK Negeri Kota Semarang Kelompok Teknologi 

dan Industri. 

1.4.3 Pengaruh keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

implementasi total quality management di SMK Negeri Kota 

Semarang Kelompok Teknologi dan Industri. 

 

 

1.5.  Kegunaan Penelitian  

  1.6.1  Manfaat Teoritis 

a.  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai implementasi TQM pada 

organisasi pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi 

pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya  yang 

berkaitan dengan keefektifan kepemimpinan, budaya organisasi 

dan implementasi TQM. 
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1.6.2   Manfaat Praktis 

a.  Bagi kepala sekolah di SMK Negeri Kota Semarang , selaku top 

management dan pemimpin di sekolahnya, hasil penelitian ini 

dapat menjadi pertimbangan dan acuan dalam upaya memperbaiki 

kepemimpinanya.  

b.  Bagi segenap praktisi pendidikan di SMK Negeri kota Semarang, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan acuan dalam 

mensikapi dan mengembangkan  budaya organisasi di lingkungan 

sekolah masing-masing. 

c. Bagi Dinas Pendidikan kota Semarang, hasil penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan dan acuan dalam menentukan kebijakan 

berkaitan dengan pengelolaan SMK yang ada di Semarang dalam 

upaya mengarah ke sekolah yang bermutu. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1  Implementasi  Total Quality Management ( TQM ) 

2.1.1  Konsep Dasar Mutu  

Mutu atau kualitas  memiliki definisi yang bervariasi  dari yang 

konvensional  sampai yang lebih strategic. Definisi konvensional dari kualitas  

biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti  : 

performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam menggunakan 

(easy of use), estetika (esthetic) dan sebagainya. Definisi strategic dari mutu 

adalah suatu yang mampu memenuhi  keinginan atau kebutuhan pelanggan 

(meeting the needs of customers)(Gaspersz 2005 : 4). Dalam ISO 8402 (Quality 

Vocabulary), kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu 

produk yang menunjang kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dispesifikkan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction) atau konformansi terhadap kebutuhan atau 

persyaratan (conformance to the requirement). Disini produk  dapat berbentuk 

(tangible), tak berbentuk (intangible) atau kombinasi keduanya (Gaspersz 

2005:5). 

Gaspersz (2005:5) menjelaskan bahwa berdasarkan definisi tentang 

kualitas baik yang konvensional maupun yang lebih strategic, kita boleh 

menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian berikut : 

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 
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langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan  

dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. 

b. Kualitas terdiri segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan 

Berdasarkan dua butir diatas, terlihat bahwa kualitas atau mutu  berfokus pada 

pelanggan (customer focused quality). Suatu produk dapat dikatakan berkualitas 

apabila sesuai dengan keingginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, 

serta diproses atau diproduksi dengan cara yang baik dan benar.  

Sedangkan Dessler (2004 : 261) mengartikan kualitas sebagai totalitas 

tampilan dan karakteristik sebuah produk  atau pelayanan yang berhubungan 

dengan kemampuanya untuk memenuhi kebutuhan yang dicari. Dengan kata lain, 

kualitas mengukur bagaimana baiknya sebuah produk atau jasa memenuhi 

kebutuhan pelangganya. Menurut Arcano (2006), mutu adalah sebuah sebuah 

proses terstruktur untuk memperbaiki kualitas yang dihasilkan. Disini focus mutu  

didasari upaya positif yang dilakukan individu atau bagian  dari rangkaian kerja  

yangmana merupakan proses unik  yang memberikan  sumbangan pada 

penciptaan keluaran. Upaya mendefinisikan kualitas telah dilakukan oleh 

para "guru" atau pakar manajemen kualitas. Josep M. Juran 

mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitness for 

use), definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. 

Pengertian cocok untuk pelanggan ini mengandung 5 dimensi utama, 

yaitu kualitas desain, kualitas kesesuaian, ketersediaan, keamanan dan 

field use. Dr. Juran sangat terkenal dengan konsep trilogi kualitas, yaitu : 

perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian kualitas (quality 
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control), dan perbaikan atau peningkatan kualitas (quality improvement) 

(Tunggal 1998:58). 

Juran dalam Sallis ( 2006 :  108) mengatakan bahwa  upaya pencapaian 

mutu  merupakan upaya menciptakan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Ide 

ini menunjukkan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan mungkin sudah 

memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, tetapi belum tentu sesuai dengan 

tujuan dan manfaat yang diharapkan.  

Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction), konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan 

(conformance to the requirements), dan upaya perubahan ke arah 

perbaikan terus menerus (continuous improvement). Menurut Sallis 

(2006:54), definisi relatif tentang kualitas memiliki dua aspek yaitu 

pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan kedua adalah 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Aspek yang pertama merupakan definisi 

produsen tentang mutu, sedangkan aspek yang kedua adalah definisi mutu dari 

pelanggan. 

Susilo (2003: 8) melaporkan definisi mutu menurut Philip Crosby sebagai 

kesesuaian terhadap persyaratan (Quality has to be defined as conformance to 

requirements). Dalam ISO 9001, mutu didefinisikan sebagai The totality 

of features and characteristic of a product, or a service that bear on its 

ability to safisty stated or implied needs. 

Nasution (2005:87) melaporkan hasil penelitian Zeithaml dkk, 

yang berhasil mengidentifikasi lima kelompok karakteristik yang digunakan oleh 



20 
 

 

para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa. Pertama yaitu bukti 

langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, personil, 

dan sarana komunikasi. Kedua, keandalan (reliability), yakni kemampuan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Ketiga, 

daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. Kelompok karakterist ik 

yang keempat adalah adanya kepastian (assurance), yaitu mencakup: 

kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf 

sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan. 

Kelima yaitu empati, meliputi hubungan komunikasi yang baik, kesediaan untuk 

peduli, memberi perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2004:15), ada enam kriteria pokok dalam 

menilai kualitas jasa. Kriteria yang pertama adalah Professionalism and 

skill, pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem 

operasional, dan sumberdaya fisik, memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara profesional. 

Attitudes and Behavior menjadi kriteria yang kedua, yaitu pelanggan merasa 

bahwa karyawan perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka dan berusaha 

membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan dan senang hati. 

Berikutnya adalah Accessibility and Flexibility, pelanggan merasa bahwa 

penyedia jasa , lokasi, jam kerja, karyawan, dan sistem operasionalnya, 

dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat 

melakukan akses dengan mudah dan bersifat fleksibel dalam menyesuaikan 

permintaan dan keinginan pelanggan. Kriteria yang keempat adalah reliability and 
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trustworthiness, pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka 

bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta 

karyawan dan sistemnya. Kelima, recovery, yaitu pelanggan menyadari 

bahwa bila ada kesalahan atau sesuatu yang tidak diharapkan, maka penyedia 

jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari 

pemecahan yang tepat. Kriteria yang terakhir .aitu reputation and credibility, 

pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan 

memberikan nilai atau imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya. 

Pengertian tradisional tentang konsep kualitas hanya berfokus 

pada aktivitas inspeksi. Sedangkan pada masa sekarang pengertian dari konsep 

kualitas adalah membangun sistem kualitas modern yang dicirikan oleh lima 

karakteristik sebagai berikut: pertama, sistem kualitas modern berorientasi pada 

pelanggan. Produk-produk di desain sesuai dengan keinginan pelanggan 

melalui suatu riset pasar, kemudian diproduksi dengan cara-cara yang 

baik dan benar sehingga produk yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan 

yang optimal. Kedua, system kualitas modern dicirikan oleh adanya 

partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajer puncak dalam proses 

peningkatan kualitas secara terus menerus. Ketiga, adanya pemahaman dari 

setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas. Tanggung 

jawab yang spesifik terhadap kualitas perlu diketahui oleh setiap orang dalam 

posisi kerjanya. Keempat, adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan 

pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya pendeteksi kerusakan 

saja. Sehingga usaha peningkatan kualitas akan mampu mengurangi biaya 

produksi. Kelima, adanya suatu filosofi yang menganggap bahwa kualitas 
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merupakan cara hidup (way of live). Setiap orang dalam perusahaan 

secara sukarela berpartisipasi dalam usaha-usaha peningkatan kualitas. (Gasperz 

2005:13) 

2.1.2  Mutu  dan Standar Mutu Bidang  Pendidikan 

Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan 

sebaliknya. Hal tersebut berarti mutu dalam pendidikan merupakan sesuatu hal  

yang membedakan antrara kesuksesan dan kegagalan. Mutu merupakan masalah 

pokok  yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status  di 

tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang makin keras (Sallis 2006 : 30). 

Organisasi atau lembaga pendidikan yang mengangggap serius pencapaian mutu, 

memahami bahwa sebagian besar rahasia mutu berakar dari mendengar dan 

merespon secara simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan pada pelanggan atau 

klien (Sallis 2006 : 31). 

Menurut Sallis (2006 : 45), peningkatan mutu menjadi semakin penting 

bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik 

melalui usahanya sendiri. Kebebasan yang baik harus disesuaikan dengan 

akuntabilitas yang baik. Institusi-institusi harus mendemonstrasikan bahwa 

mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu pada peserta didik.  

Seperti tertulis dalam Quality System, BS 5750 (1990 : Bagian 4), bahwa 

pelanggan membutuhkan jaminan dan kepercayaan bahwa para pemasok 

memiliki kemampuan untuk memberikan produk atau jasa secara konsisten 

sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan  

Definisi relative  tentang mutu memiliki  dua aspek. Pertama :  adalah 
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menyesuaikan diri dengan spesifikasi. Kedua adalah memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  Standar tentang mutu merupakan jaminan yang selalu 

diharapkan oleh pelanggan. Di Inggris menggunakan standar mutu BSI 

(British Standards Institution ), sedangkan dunia internasional 

menggunakan ISO (International Standards Organization). Sebelum tahun 

1989, mayoritas perusahaan yang terdaftar pada standar BS 5750/ ISO 9001 

bergerak di bidang produk, namun hal itu kemudian merambah ke dalam 

industri jasa dan praktek-praktek profesional, salah satunya adalah pendidikan. 

BS 5750 dan ISO 9001 adalah alat pemasaran yang sangat jitu 

bagi organisasi dengan menunjukkan logo registrasinya (Sallis, 2006: 121). 

BS 5750 identik dengan standar Eropa EN 29000, standar mutu internasional 

ISO 9001, dan standar mutu Amerika Serikat Q 90. Perbandingan tersebut 

merupakan tambahan informasi bagi institusi yang berkeinginan untuk 

membina hubungan atau kontrak internasional. 

Menurut Dessler (2004: 263), standar mutu ISO 9001 merupakan 

standar tertulis untuk manajemen kualitas. Kualitas adalah totalitas 

tampilan dan karakteristik sebuah produk atau pelayanan yang 

berhubungan dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang 

dicari. Dengan kata lain, mengukur bagaimana baiknya sebuah produk atau 

jasa memenuhi kebutuhan pelanggannya. 

Sallis (2006: 129) memperkenalkankan metode praktis supaya produk 

atau jasa pendidikan memenuhi kebutuhan pelanggannya, yaitu dengan 

identifikasi hak yang diharapkan siswa dan sekolah, serta membangun 

sistem yang menyediakan hak-hak konsisten tersebut. Jika identifikasi hak telah 



24 
 

 

didefinisikan terlebih dahulu, maka akan berdampak langsung terhadap 

proses pembelajaran tanpa harus mencari konsistensi interaksi antara guru dan 

siswa selama proses itu berlangsung. Sebagaimana kita ketahui di dalam 

pendidikan, interaksi antara siswa dan guru dapat merubah mutu jasa yang 

disediakan, dikarenakan faktor pengalaman siswa, situasi di kelas, sarana 

belajar, motivasi, dan wilayah belajar yang berbeda. 

Gambar 2.1  ISO 9001: 2000   Sebuah Terjemahan untuk Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 Beberapa Syarat Utama ISO 9001  

1..  Tanggung jawab manajemen 
1. Sistem mutu 
2. Kontrak 

3. Kontrol dokumen 
4. Pengadaan bahan 
5. Persediaan produk 

6. Identifikasi produk 
7. Kontrol proses 

8. Inspeksi dan tes 
9. Perlengkapan inspeksi, 

pengukuran dan tes 
10. Status inspeksi dan tes 

11. Kontrol terhadap produk 
yang tidak sesuai 

12. Tindakan perbaikan 

13. Penanganan, pengamanan, 
pengepakan dan penyampaian 

14. Catatan mutu 
15. Audit mutu internal 

16. Pelatihan 

17. Teknik-teknik statistik 

Terjemahan Untuk Pendidikan 

Komitmen manajemen terhadap mutu 
Sistem mutu 
Kontrak dengan pelanggan internal & 
eksternal (hak siswa & hak pelanggan 
eksternal, seperti orang tua) 
Kontrol dokumen 
Kebijakan seleksi dan ujian masuk Layman 
pendukung siswa, yang mencakup 
kesejahteraan, konseling dan pengarahan 
tutorial 
C a t a t a n  k e m a j u a n  s i s w a  
Pengembangan, desain dan penyampaian 
kurikulum, strategi pembelajaran Penilaian 
dan tes 
Konsistensi metode penilaian 

Prosedur dan catatan penilaian yang 
mencakup catatan prestasi 
Metode dan prosedur diagnostik untuk 
mengidentifikasi kegagalan dan kesalahan 
Tindakan perbaikan terhadap kegagalan 
siswa, sistem untuk menghadapi komplain 
dan tuntutan 
Fasilitas & lingkungan fisik, bentuk 
tawaran lain seperti fasilitas olah raga, 
kelompok ekstrakurikuler, persatuan siswa , 
dan fasilitas pembelajaran Catatan mutu 
Prosedur pengesahan dan audit mutu 
internal 
pelatihan dan pengembangan staf, mencakup 
prosedur-prosedur untuk menilai kebutuhan-
kebutuhan pelatihan dan evaluasi efektifitas 
pelatihan Metode-metode review, 
monitoring, dan evaluasi 

Sumber: Sallis (2006) 
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Tjiptono (2003: 72) menyatakan standar ISO memberikan 

pedoman mengenai struktur dan elemen sistem kualitas yang lengkap. ISO 

ini berperan besar merevitalisasi sumber daya manusia, sikap mereka, dan 

ancangan terhadap pekerjaan. Untuk itu perlu dipersiapkan tiga prinsip dasar 

agar dapat mencapai sasaran perbaikan berkesinambungan: (1) Menyusun 

tujuan dan sasarn penting; (2) Merumuskan tindakan melalui kebijakan, 

program, dan prosedur untuk mencapai tujuan yang diharapkan; dan (3) 

Memahami sumber penolakan dan menetralisirnya. 

Senada dengan pendapat di atas, Susilo (2003: 24) menyebutkan delapan 

elemen persyaratan yang dimuat dalam standar ISO 9001 : 2000, yakni (1) Fokus 

pelanggan; (2) Kepemimpinan; (3) Partisipasi karyawan; (4) Pendekatan 

proses; (5) Pendekatan sistem; (6) Perbaikan terus menerus; (7) Pendekatan 

faktual dalam pengambilan keputusan; dan (8) Hubungan timbal balik yang 

menguntungkan dengan pemasok. 

Filosofi di balik standar mutu ISO yang terpenting adalah, bahwa sistem 

jaminan mutu lebih menekankan pencegahan dari pada pengobatan. Artinya, mutu 

dibangun dalam setiap tahap perencanaan hingga produksi, pemasaran, 

dan distribusi melalui sistem manajemen yang teliti dan formal untuk 

menjamin kesesuaian produk atau Iayanan dengan spesifikasinya. 

Tujuannya adalah memproduksi hasil konsisten yang sesuai dengan 

tujuan. Setiap orang dalam institusi harus memahami dan menjalankan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

Apabila sistem mutu pendidikan telah sesuai dengan ISO, maka 

staff sekolah bersama-sama dengan pelanggannya serta penanggung jawab 
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pendidikan adalah para penentu standar pengajaran dan pembelajaran di 

masing-masing sekolah. Apa yang dilakukan oleh ISO adalah menegaskan 

sebuah sistem yang menjamin beroperasinya standar pendidikan yang telah 

diputuskan. 

Pada dasarnya landasan konsep manajemen mutu menurut standar 

ISO 9001 : 2000 yakni PDCA. Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan 

jaminan mutu produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Biasanya 

sertifikasi membutuhkan lima langkah (Dessler, 2003: 263)yakni: (1) 

Penilaian ISO (meninjau sistem dan prosedur kualitas institusi); (2) 

Jaminan kualitas dan persiapan pedoman kebijakan (sesuai dengan teknik 

khusus berorientasi kualitas dan kebijakan yang harus diikuti); (3) Pelatihan 

karyawan mengenai ISO; (4) Dokumentasi dari instruksi pekerjaan 

(misalnya mendokumentasikan setiap prosedur kerja yang baru); dan (5) 

Audit registrasi (sistem kualitas ditinjau oleh "register" khusus yang mengaudit 

usaha kualitas institusi).  

 

2.1.3 Total Quality Management  dan Implementasinya Dalam Bidang 

Pendidikan 

Konsep dasar yang mendasari dari TQM adalah fungsi control dalam 

manajemen. Peter Hess (1996) mendefinisakan control sebagai proses untuk untuk 

memonitor kinerja untuk memastikan  bahwa tujuan kinerja telah dicapai. 

Pendefinisian tujuan dengan jelas adalah langkah pertama dalam proses control. 

Langkah langkah dalam Proses control tradisonal ini secara utuh meliputi : 

a. Menetapkan sasaran kinerja atau standar (Establish/ Identify performance  
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goals or standars) 

b. Memonitor kinerja ( Monitor performance) 

c. Membandingkan kinerja actual terhadap standar atau sasaran (Compare actual 

performance to standard or goal) 

d. Mengambil langkah perbaikan (Take corrective action) 

Seiring perjalanan jaman, terjadi pergeseran  dari control pendekatan 

tradisional yangmana menekankan pemecahan masalah sekitar deviasi kritis 

kearah  peningkatan kinerja secara terus-menerus. Hal ini di Jepang disebut  

Kaizen yang bermakna untuk berkembang tiap hari dalam setiap cara yang 

mungkin (to improve every day in every way possible). Pendekatan tradisional  

memiliki tiga katakteristik mendasar yaitu sasaran atas kualitas atau mutu yang 

dapat diterima, didesain oleh pakar dan focus pada mencari dan memperbaiki 

kesalahan yang terjadi pada produk yang dihasilkan. Dalam pendekatan orientasi 

pengembangan  yang tertuju pada control  yangmana  focus pada baik  produk 

maupun proses mempunyai karakteristik mendasar meliputi  sasaran yang secara 

kontinyu dikembangkan (goals of continuous improvement), kualitas adalah 

tanggung jawab atas setiap orang yang terlibat dalam proses (quality is 

responsibility of everyone involved in the process), fokus pada pengembangan 

secara kontinyu untuk keluaran dan proses produksi (focus on continuous 

improvement of  both output and the production process) (Peter Hess 1996 :287-

290). 

Menurut Peter Hess (1996 : 292) TQM atau Total Quality Management 

adalah proses kontinyu yang melibatkan segenap pegawai  melalui organisasi  

dalam pemecahan masalah secara kreatif  untuk meningkatkan  kualitas atau 



28 
 

 

mutu atas produk dan proses. Fokus utama TQM pada menemukan dan 

melampau harapan pelanggan. Dalam TQM terdapat banyak metode pendekatan, 

tetapi semua dari mereka terbagi dalam tiga karakteristik yaitu fokus pada 

pelanggan (customer focus), Komitmen terhadap pengembangan berkelanjutan 

(commitment to incremental improvement), dan menekankan pada penyelesaian 

masalah (emphasis on problem solving). 

Menurut Gaspersz (2005 : 11), tranformasi  manajemen teori X 

(tradisional)  kearah TQM dapat dijelaskan dengan tabel seperti dibawah ini, 

 
Gambar 2.2  Transfomasi Manajemen Teori X kearah TQM (Sumber : 

Gaspersz  2005 : 11) 

Istilah manajemen mutu dalam pendidikan sering disebut sebagai 

Total Quality Education (TQE). Aplikasi konsep manajemen mutu-

TQM dalam pendidikan ditegaskan oleh Sallis (2006: 73)  yaitu Total Quality 

Management adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus , 

yang dapat memberikan seperangkat alat  praktis kepada setiap institusi 
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pendidikan dalam memenuhi  kebutuhan, keinginan, dan harapan para 

pelangganya, saat ini dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut 

menjelaskan bahwa manajemen mutu-TQM menekankan pada dua konsep 

utama. Pertama, sebagai suatu filosofi dari perbaikan terus menerus ( 

continous improvement) dan kedua, berhubungan dengan alat-alat dan 

teknik seperti " brainstorming " dan " force field analysis" (analisis 

kekuatan lapangan ), yang digunakan untuk perbaikan kualitas dalam 

tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. 

TQM dalam pendidikan dapat disebut " mengutamakan pelajar" atau " 

program perbaikan sekolah", yang mungkin dilakukan lebih kreatif dan 

konstruktif. Penekanan yang paling penting bahwa TQM dalam programnya 

dapat mengubah kultur sekolah. 

Pendapat lain tentang TQM dalam pendidikan dikemukakan oleh 

Schargel (1993: 2), yang menegaskan : “Total Quality Education is a process 

which involves focussing on meeting and exceeding customer expectations, 

contionous improvement, sharing responsibilities with employees, and reducing 

scrap and rework”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa 

manejemen mutu-TQM pendidikan sebagai suatu proses yang 

melibatkan pemusatan pada pencapaian kepuasan harapan pelanggan 

pendidikan, perbaikan terus menerus, pembagian tanggung jawab dengan 

para pegawai dan pengurangan pekerjaan tersisa serta pengerjaan kembali. 

Sementara itu, Syafarudin (2002: 36) memberikan pengertian bahwa 

Total Quality Management (TQM) dalam pendidikan adalah aplikasi 

konsep manajemen mutu yang disesuaikan dengan sifat dasar sekolah 



30 
 

 

sebagai organisasi jasa kependidikan (pembinaan potensi siswa) 

melalui pengembangan pembelajaran berkualitas, agar melahirkan 

lulusan yang sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, dan pelanggan 

pendidikan lainnya. 

Adanya empat hal yang perlu diketahui guna memahami lebih 

jauh mengenai hakikat TQM dalam pendidikan, yaitu: pencapaian dan 

pemuasan harapan pelanggan, perbaikan terus menerus, pembagian tanggung 

jawab dengan para pegawai dan pengurangan sisa pekerjaan serta pengerjaan 

ulang. 

Dengan merujuk pada uraian di atas, maka yang dimaksud 

dengan penerapan TQM dalam pendidikan adalah suatu pola 

manajemen yang berorientasi pada mutu atau output pendidikan dan 

dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan semua anggota yang 

terlibat dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya proses 

perbaikan yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, efisien dan efektif, 

yang diharapkan dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses pendidikan. Ada lima aspek yang menjadi tolok ukur penerapan 

manajemen mutu- TQM dalam pendidikan, yaitu: (1) fokus pada pelanggan 

baik internal maupun eksternal, (2) adanya keterlibatan total, (3) adanya 

standar baku mutu lulusan sekolah, (4) adanya komitmen , dan (5) adanya 

perbaikan yang berkelanjutan. 

Jika TQM bertujuan untuk memiliki relevansi dengan pendidikan, 

maka TQM harus memberikan penekanan pada mutu siswa. Hal ini tidak akan 

terwujud jika TQM tidak memberi kontribusi yang substansial bagi 
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mutu dalam pendidikan, yang pada akhirnya dampaknya adalah 

ketidakpuasan pelanggan pada proses dan hasil pembelajaran yang dicapai. 

Menurut Kotler dalam Rangkuti (2006) kepuasan pelanggan adalah perasaan 

senang dan kecewa seseorang sebagai hasi1 dari perbandingan antara 

performansi produk yang diterima dengan tingkat harapan seseorang. Gasperz 

(2005) mendefinisikan kepuasan pelanggan secara sederhana sebagai suatu 

keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat 

terpenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsi. Jika pelanggan merasakan 

bahwa kualitas dari produk atau jasa melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan 

mereka, maka kepuasan pelanggan akan menjadi tinggi. Sebaliknya pelanggan 

akan merasa kecewa apabila kualitas dari produk atau jasa lebih rendah dari 

kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka (Yoeti, 2005 : 36) 

Total Quality Management  memerlukan perubahan kultur . TQM 

memerlukan membutuhkan perubahan sikap dan metode.  Disini dibutuhkan 

sebuah lingkungan yang cocok untuk bekerja serta  lingkungan yang mendukung 

dan menghargai kesuksesan yang mereka raih. Motivasi untuk melakukan 

pekerja yang baik adalah hasil dari sebuah gaya kepemimpinan  dan dari 

atmosfir lingkungan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan 

memberdayakan setiap individu yang ada didalamnya (Sallis 2006 : 80). 

Peters dan Waterman dalam Sallis (2006) mengenai organisasi yang 

unggul mengistilahkan dengan menjaga hubungan dengan pelangganya dan 

memiliki obsesi terhadap mutu. Mutu sendiri identik dengan  sesuatu yang 

diinginkan pelanggan.  

Pelanggan sendiri meliputi pelanggan eksternal dan pelanggan internal. 
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Kolega dalam institusi adalah juga pelanggan, yang memerlukan pelayanan 

internal  agar mereka mampu mengerjakan tugas secara efektif. Setiap orang 

yang bekerja dalam sekolah adalah penyedia sekaligus pelanggan. Hubungan 

antar pelanggan internal sangat penting agar institusi berfungsi secara efektif dan 

efisien. Disini pemasaran internal  menjadi alat yang berguna untuk menciptakan  

komunikasi dengan staff. Hal ini bertujuan agar pelanggan internal tahu tentang 

informasi  yang terjadi institusi dan memiliki kesempatan memperbaharui ide-

ide mereka. Pemasaran internal adalah keharusan agar ide, produk, jasa dapat 

dipasarkan kepada para staf seefektif  kepada para klien atau pelanggan eksternal 

(Sallis 2006 : 83-85). 

Menurut Sallis (2006 : 162-164) ditinjau dari sisi organisasi, TQM  perlu 

mengunakan  struktur organisasi yang lebih sejajar dengan hubungan inter-

institusional yang kuat. Bentuk organisasi yang baik dan kuat bagi TQM adalah 

bentuk yang sederhana, ramping, dan dibangun di dalam tim kerja yang kuat. 

TQM menekankan kerja tim dan dengan karakteristik pengembangan dan 

penguatan tim. Perbedaan antara institusi mutu dengan institusi bukan mutu 

seperti tertulis dalam tabel berikut, 

Tabel  2.1  Perbedaan antara institusi mutu dengan institusi biasa 

INSTITUSI MUTU INSTITUSI BIASA 
Fokus pada pelanggan Fokus pada kebutuhan internal 

Fokus pada pencegahan masalah Fokus pada deteksi masalah 

Investasi sumberdaya Pendekatan dalam pengembangan 
karyawan tidak sistematis 

Memiliki strategi mutu Kekurangan visi strategis mutu 
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Menyikapi komplain sebagai 
peluang untuk belajar 

Menyikapi komplain sebagai 
gangguan 

Mendefinisikan karakteristik mutu 
pada seluruh area organisasi 

Sama sekali tidak memiliki standar 
mutu yang jelas 

Memiliki kebijakan dan rencana 
mutu 

Tidak memiliki rencana mutu 

Manajemen senior memimpin mutu Peran manajemen dipandang 
sebagai salah satu bentuk kekangan 

Proses perbaikan mutu melibatkan 
setiap orang 

Hanya melibatkan tim manajemen 
dalam masalah apapun 

Memiliki Fasilitator Mutu yang 
mendorong kemajuan proses 

Tidak memiliki Fasilitator Mutu 

Karyawan dianggap memiliki 
peluang untuk menciptakan mutu 
-kreativitas adalah hal yang 
penting 

Prosedur dan aturan yang baku 
adalah hal yang terpenting 

Memiliki aturan dan tanggung 
jawab yang jelas 

Tidak memiliki aturan dan tanggung 
jawab yang jelas 

Memiliki strategi evaluasi yang 
jelas 

Tidak memiliki strategi evaluasi 
yang sistematis 

Melihat mutu sebagai sebuah cara 
untuk meningkatkan kepuasan 
pelanggan 

Melihat mutu sebagai sebuah cara 
untuk menghemat biaya 

Rencana jangka panjang Rencana jangka pendek 
Mutu dipandang sebagai bagian 
dan budaya 

Memandang mutu sebagai inisiatif 
yang mengganggu 

Meningkatkan mutu berada dalam 
gars strategi imperatif-nya sendin 

Memeriksa mutu dengan tujuan 
untuk memenuhi tuntutan agen- 
agen ekstemal 

Memiliki misi khusus Tidak memiliki misi khusus 
Memperlakukan kolega sebagai 
pelanggan 

Memiliki budaya hirarkis 

 
Aplikasi TQM dalam satuan pendidikan dapat pula disebut Total Quality 

Scholl (TQS) sebagaimana dikemukakan oleh Arcaro (1995) dalam 

Syafarudin (2002: 35) dengan lima pilar, yaitu: (1) fokus pada pelanggan 
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baik eksternal maupun internal, (2) adanya keterlibatan total, (3) adanya 

ukuran baku mutu lulusan sekolah, (4) adanya komitmen, dan (5) 

adanya perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini seperti diilustrasikan dalam 

gambar berikut, 

 

 

Gambar  2.3  Model Sekolah Bermutu Terpadu (Sumber: Arcaro (1995) 

dalam Syafarudin  2002: 35) 

Untuk membantu mengimplementasikan mutu di sekolah Arcano  

merancang roda implementasi MMT (Manajemen Mutu Terpadu). Empat 

langkah pertama terfokus pada pemenuhan permintaan customer dan meraih 

dukungan  untuk melakukan perubahan di dalam system sekolah. Empat langkah 

berikutnya  adalah fase seleksi, implementasi, dan penilaian mutu. 
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Gambar 2.4  Manajemen Mutu Terpadu untuk Pendidikan (Sumber: Arcaro 

(1995) dalam Syafarudin  2002) 

Syafarudin (2002) yang berpendapat bahwa TQM adalah  continuous 

improvement (perbaikan terus menerus) dan quality improvement (perbaikan 

mutu). Selanjutnya  Dr. Edward Deming dalam Syafarudin (2002) meletakkan 

kerangka pemikiran dalam perbaikan mutu berkelanjutan terdiri dari : reaksi 

berantai untuk perbaikan kualitas, transformasi organisasi, peran esensial 

pemimpin, hindari praktik-praktik manajemen yang merugikan, penerapan 

system of profound knowledge. 

Lebih lanjut Syafarudin (2002 : 57) menguraikan bahwa untuk 

mengimplementasikan manajemen mutu pendidikan pada sekolah-sekolah, 
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banyak faktor yang perlu diperhatikan. Faktor tersebut yaitu kepemimpinan, 

pendidikan dan pelatihan,budaya (iklim organisasi), fokus pelanggan, metode 

ilmiah dan alat-alatnya, data-data yang bermakna, serta tim penyelesaian 

masalah.  Berdasarkan uraian tersebut  terlihat jelas bahwa  kepemimpinan yang efektif 

dan budaya organisasi  yang kondusif dan mendukung sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan implementasi Total  Quality Management. 

Dalam penelitian ini, Implementasi Totat Quality Management  diukur 

pada lima komponen  penopangnya, sebagaimana dikemukakan oleh Arcaro 

(1995) dalam Syafarudin (2002: 35), yaitu: (1) fokus pada pelanggan 

baik eksternal maupun internal, (2) adanya keterlibatan total, (3) adanya 

ukuran baku mutu lulusan sekolah, (4) adanya komitmen, dan (5) 

adanya perbaikan yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang dijadikan 

dependent variable dalam penelitian adalah keefektifan kepemimpinan dan 

budaya organisasi. 

 

2.2  Keefektifan kepemimpinan 

Ada  beberapa  penger t i an  y ang  berbeda  t en t ang  

kep e mi mpin an ,  diantaranya John W. Newstrom(1997) mengatakan 

bahwa  kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi dan 

mendukung orang lain untuk bekerja dengan antusias menuju tujuan yang 

ingin dicapai. Peter Hess (1996) mendefinisikan  kepemimpinan dalam 

suatu organisasi  sebagai proses untuk mengarahkan dan mendukung 

orang lain dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi. George R. 

Terry (1994) berpendapat bahwa "kepemimpinan (leadership) adalah 
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merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain, pemimpin 

mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja bersama-sama 

dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Koontz dan  O’Donell (1989) mendefinisikan "kepemimpinan sebagai 

seni membujuk bawahan agar mau mengerjakan tugas-tugas dengan 

yakin dan semangat". Robbins (2001) berpendapat bahwa pemimpin 

terkait dengan kemampuan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa. pendapat tersebut diatas, maka kepemimpinan 

adalah kemampuan dan ket rampilan  yang dimiliki untuk mempengaruhi 

orang lain, terutama bawahannya untuk berp ik i r  dan  ber t indak  sehingga 

mela lu i  per i laku  yang pos i t i f  ia  memberikan sumbangsih nyata dalam 

peneapaian tujuan organisasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

mempunyai tugas memadukan unsur-unsur  sekolah,  yai tu  ker ja sama 

yang harmonis  dengan guru-guru, pegawai, murid-murid dengan 

memperhatikan situasi l ingkungan budayanya (orang tua,  tokoh-tokoh 

masyarakat)  untuk terciptanya sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif 

adalah sekolah yang memiliki kualitas  yang baik,  yaitu s iswa yamg 

dihasilkan oleh sekolah itu mempunyai kemampuan dan 

ketrampilan sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat dan 

menjawab tantangan moral (berakhlak mulia),  mental dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keberhasilannya sebagai seorang pemimpin sangat bergantung 

kepada kuali tas  kepemimpinanya dalam mempengaruhi,  

menggerakkan, dan kerjasama dengan guru-guru dan staff sekolah 
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(Wiles, 1980 : 56). Untuk itu tugas pemimpin pendidikan meliputi :  

membantu guru dalam merumuskan tujuan pengajaran, menciptakan 

proses belajar secara efektif, membina organisasi profesi,  

menciptakan iklim bagi pertumbuhan dan munculnya kepemimpinan, 

dan menyediakan sumber-sumber belajar yang efektif. 

Robbins (2001:3) menyatakan kepemimpinan mencakup 

memotivasi bawahan, mengarahkan kegiatan orang lain, memilih saluran 

komunikasi yang paling efektif, atau memecahkan konflik antar anggota. 

Mampu menyclesaikan konflik,  dikemukakan oleh Atmodiwiro 

(2000:164) bahwa dia mampu mempergunakan berbagai konsep, dan 

pandangan-pandangan jika memecahkan masalah atau sedang mengambil 

keputusan. Mampu melihat sesuatu peristiwa dari berbagai sudut pandang secara 

simultan. Biasa dalam menghadapi dan mempertimbangkan semua masukan baik 

yang pro maupun kontra dalam memutuskan sesuatu masalah itu dalam 

merencanakan sesuatu. Atmodiwiro (2000:162) menambahkan, bahwa kepala 

Sekolah harus memiliki kompetensi seperti : komitmen terhadap misi sekolah; 

orientasi kepemimpinan proaktif ketegasan; sensitive tarhadap hubungan 

interpersonal dan organisasi; mengumpulakan informasi; fleksibilitas intelektual; 

persuasif, kemampuan beradaptasi; motivasi dan perhatian terhadap 

pengembangan: kontrol dan evaluasi; ketrampuan berorganisasi; dan komunikasi. 

Atmodiwiro (1991:74-75) berpendapat bahwa tugas seorang pemimpin 

antara lain: 

a. Pemegang kendali organisasi, yaitu merencanakan, menentukan, dan sekaligus 

melaksanakan tujuan organisasi bersama staf organisasi. 
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b. Katalisator, merupaka perantara antara satu anggota dengan anggota lain, 

melaksanakan tugas menghubungkan dengan dunia luar lingkungan 

sekitarnya. 

c. Integrator, artinya pemimpin sekolah mengintegrasikan tugas-tugas 

pengelolaan sekolah seperti program instruksikan, kesiswaan, 

sumber dana-dana, sumbet daya, dan hubungan antara sekolah dengan 

masyarakat. 

d. Bapak, yaitu melaksanakan bimbingan dan teguran-teguran terhadap anak 

yang melakukan kesalahan layaknya sebagai sebuah keluarga besar. 

e. Pendidikan, yaitu usaha kepala sekolah dalam memberikan dorongan dan 

semangat kepada bawahan untuk selalu meningkatkan karier dan kinerjanya 

demi kebaikan bawahan itu sendiri. 

Menurut Siagian (1995:24) keefektifan kepemimpinan adalah menuntut 

kemahiran untuk membaca situasi yang berkaitan dengan budaya 

organisasi yang sering menampakan gejalanya dalam berbagai bentuk seperti 

absensi yang tinggi, banyak pegawai yang minta  berhenti, disiplin yang 

rendah, produktivitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, keluhan 

baik yang secara gamblang dinyatakan maupun yang disampaikan secara 

terselubung dan berbagai manifestasi ketidakpuasan lainnya. 

Menurut Yukl (1998:5) keefektifan kepemimpinan dapat diukur dalam 

hubungannya dengan kontribusi pemimpin terhadap kualitas dari proses-proses 

kelompok seperti yang dirasakan para pengikut atau para pengamat dari luar. 

Apakah pemimpin tersebut meningkatkan solidaritas(cohesiveness) 
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kelompok, kerjasama antar anggota, motivasi para p e n g i k u t ,  

p e m e c a h a n  m a s a l a h ,  p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n  s e r t a  memecahkan 

masalah (konflik) diantara para anggota, memberikan kontribusi 

terhadap efisiensi spesialisasi peran, organisasi aktifitas-aktifitas, 

akumulasi sumber-sumber daya, memperbaiki kualitas hidup kerja (worklife), 

meningkatkan keterampilan, membangun rasa percaya dir i  dan memberi  

kontr ibusi terhadap pertumbuhan psikologi dan mengembangkan 

mereka. 

Berdasarkan berbagai teori tentang kepemimpinan, Robbins (2001) 

mengklasifikasikan pendekatan kepemimpinan  menjadi 4 (empat) kelompok 

yaitu : 

a. Pendekatan sifat (traits theories), 

b.   Pendekatan perilaku (behaviour theories), 

b. Pendekatan situasional  (contingency theories), 

d.  Pendekatan neokharisma  (neocharismatic theories). 

Pendekatan sifat merupakan pendekatan yang menekankan pada 

watak/sifat kepemimpinan. Pendekatan ini mengemukakan bahwa ada 

karakteristik tertentu seperti fisik, sosialisasi, intelegensi yang esensial bagi 

pemimpin yang efektif yang merupakan kualitas bawaan seseorang karena setiap 

orang tidak memiliki kualitas seperti itu hanva memilikinva yang dapat dipandang 

sebagai pemimpin potensial. Pendekatan ini menyimpulkan bahwa apabila kita 

dapat mengutamakan cara mengeidentifikasi dan mengukur kualitas pemimpin 

yang dimiliki orang sejak lahir. Maka kita dapat menyaring pemimpin dan  

bukan  pemi mpin ,  pe la t ihan  kepemi mpinan  hany a  akan  
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ber manfaat bagi mereka yang memang telah memihki sifat 

kepemimpinan (Harsey dan  Blanchard, 1993). 

Menurut Peter Hess (1996) Sifat atau ciri kepribadian untuk pemimpin 

efektif  meliputi : 

a. Pendorong : ambisi, energi/semangat, ketahanan, inisiatif  (drive : ambition, 

energy, tenacity, initiative. 

b. Keinginan untuk memimpin (desire to lead) 

c. Integritas dan kejujuran (honesty and integrity) 

d. Kepercayaan diri (self confidence) 

e. Kecerdasan (intelligence) 

Selanjutnya peter hess berpendapat bahwa selain cirri kepribadian, psikologi 

pemimpin juga dipengaruhi oleh  asumsi pemimpin terhadap pengikutnya dan 

harapan pemimpin tersebut. 

Sedangkan  John W. Newstrom (1997) merinci ciri dari kepemimpinan 

meliputi :  Pendorong pribadi, keinginan untuk memimpin, kepercayaan diri, 

pengetahuan, kreatifitas dan keaslian, aktivitas positif, fleksibilitas dan 

kemampuan beradaptasi, kharisma, kemampuan kognitif serta integritas dan 

kejujuran. 

Menurut Robbins (2001) ada 4 (empat) keterbatasan teori sifat yaitu : (1). ada 

sifat yang universal untuk memprediksikan kepemimpinan pada setiap situasi; (2). 

Teori sifat hanya dapat untuk menentukan kepemimpinan situasi tertentu; (3). 

Tidak ditemukan bukti yang jelas yang dapat memisahkan  sebab  dan ak ibat  
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pada  s i fa t  kepemimpinan;  (4) .  S ifa t - s i fa t  yang melaksanakan 

kerja dengan baik sebagai prediksi dari sifat kepemimpinan tetapi 

tidak melihat adanya perbedaan efektivitas atau tidak efektif. 

Pendekatan perilaku yang muncul pada periode berikutnya 

merupakan bantahan atas pendekatan sifat yang pada kenyataanya tidak 

dapat menjelaskan apa penyebab keefektifan kepemimpinan atau 

tidak  efektif, oleh sebab itu pendekatan perilaku tidak lagi mencoba 

menilai sifat-sifat pemimpin, tetapi mencoba untuk menentukan apa 

yang dikemukakan oleh pemimpin yang efektif  Bagaimana dia 

mendelegasikan tugas, bagaimana  dia berkomunikasi dan memotivasi 

bawahan dan bagaimana menjalankan tugas. Pendekatan perilaku 

menekankan adanya kemungkinan mempelajari dan mengembangkan 

menjadi seorang pemimpin  sehingga dapat dilatih dengan perilaku-

perilaku pemimpin yang tetap agar mampu mernimpin lebih efektif, dan 

teori ini ditujukan pada adanya perilaku tertentu yang membedakan pemimpin dan 

bukan pemimpin (Robbins, 2001). 

John W. Newstrom (1997) berpendapat bahwa pendekatan perilaku ini 

tergantung pada perilaku, ketrampilan, tindakan dan lebih sedikit pada cirri 

pribadi. Fenomena ini berbeda tapi serupa dengan energi potensial sebagai sifat 

pemimpin dan energi kinetik sebagai perilaku pemimpin. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa ketrampilan pemimpin digolongkan menjadi tiga yaitu ketrampilan teknik, 

ketrampilan hubungan manusia dan ketrampilan konseptual. Kemampuan teknik  

berkaitan dengan pengetahuan pemimpin dan kemampuanya  didalam  berbagi 

proses  atau teknik. Ketrampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk 
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bekerja secara efektif dengan orang lain dan membangun kelompok kerja. 

Kemampuan konseptual berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir dalam 

terminologi model, rancangan kerja, hubungan secara luas seperti rencana jangka 

panjang. Implementasi dari ketiga ketrampilan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

tingkat manajemen pelaku, seperti diilustarsikan sebagai berikut, 

 

Gambar 2.5 Variasi dalam Menggunakan Ketrampilan  pada Level  
Organisasi yang Berbeda (Sumber: John W. Newstrom (1997)) 

Peneliti di Universitas Ohio dan Universitas Michigan dalam Peter Hess 

(1996) menyimpulkan  bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan  sebagai 

sebuah kombinasi  dari dua spesifik perilaku yaitu perilaku yang berorientasi 

tugas ( task behavioral) dan perilaku yang berorientasi pada  hubungan 

(relation behavioral). Perbandingan antara dua jenis perilaku tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut, 
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Tabel 2.2  Perbedaan antara  Pemimpin yang Berorientasi Tugas dan 

Pemimpin yang Beriroentasi Hubungan 

Relations Behavior Task Behavior 

 Memberi dukungan (Giving 

support ) 

 Komunikasi (Communicating) 

 Memfasilitasi hubungan 

(Facilitating interactions) 

 Mendengarkan secara aktif 

(Active listening) 

• Memberikan umpan balik 

(Providing feedback) 
 

 Penetapan tujuan (Goal setting) 

 Pengorganisasian (Organizing) 

 Penepatan batasan waktu 

(Establishing  timelines) 

 Pengarahan (Directing) 

 Pengontrolan (Controlling) 

 

Pendekatan sifat dan perilaku ternyata sangat terbatas. Kedua pendekatan 

tersebut belum dapat meramalkan/menjelaskan gaya kepemimpinan yang dapat 

berhasil dalam setiap kondisi. Pendekatan situasional menggambarkan 

adanya ketergantungan gaya kepemirnpinan dengan faktor-faktor 

seperti : situasi, karyawan, tugas, organisasi, dan variabel lingkungan lainnya.  

John W. Newstrom (1997)  mengatakan bahwa  ada tiga elemen  yang 

dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang sukses atau efektif yaitu  pemimpin, 

pengikut dan lingkungan. Ini berarti bahwa kepemimpinan bersifat situasional. 

Dalam satu situasi, tindakan A adalah langkah terbaik dalam tindakan 

kepemimpinan, tetapi dalam situasi selanjutnya , tindakan B akan menjadi yang 

terbaik. 

Dari tingkat kematangan bawahan/pengikut pimpinan dapat 
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menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai. Untuk tingkat kematangan 

yang rendah (M1) gaya yang sesuai adalah telling, untuk tingkat kematangan 

rendah ke sedang (M2) gaya yang sesuai adalah selling, untuk kematangan sedang 

dan tinggi (M3) gaya yang sesuai adalah participating. Sedang kematangan 

yang tinggi, gaya yang sesuai adalah delegating. Untuk menentukan 

gaya kepemimpinan yang sesuai Hersey dan Blanchard membuat 

instrumen yang disebut LEAD (Leader Effectiveness and Adaptability 

Description) yang mengukur 3 (tiga) aspek yaitu : gaya, jajaran gaya dan 

adaptasi gaya. 

Paul Hersey dan Ken Blanchart dalam Peter Hess (1996)  menjelaskan 

bahwa  variable situasi kunci  untuk seorang pemimpin  adalah untuk 

mempertimbangkan  kompetensi dan komitmen  dari pengikutnya atau level 

kesiapan dari pengikut  (readiness level of follower). Hal ini seperti tertampil pada 
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gambar dibawah ini :  

Gambar 2.6  Model kepemimpinan situasional Hersey- Blanchart (Sumber: 

Paul Hersey dan Ken Blanchart dalam Peter Hess (1996))   

Pendekatan teori kepemimpinan yang terakhir yaitu teori 

neokharisma. Dalam teori ini ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian 

diantaranya : (1).  Menekankan pada s imbol  dan emosi  yang 

di tampi lkan melalui  per i laku pemimpin; (2). Teori ini berusaha 

menjelaskan pemimpin berusaha mencapai hal yang lebih baik dari komitmen 

bawahan; (3). Teori ini mempertimbangkan teori yang komplek dan melihat 

kepemimpinan sebagai hal yang vital. 

Fred Fiedler dalam Peter Hess (1996) mengembangkan model yang 

memadukan antara  situasi yang ada dengan gaya kepemimpinan yang 

dibutuhkan. 
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Gambar 2.7 Penyesuaian antara gaya kepemimpinan dengan situasi 
(Sumber: Fred Fiedler dalam Peter Hess (1996))   

 

Purwanto  (1987:61) mengemukakan bahwa ada beberapa sifat 

yang diperlukan dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu :  (a). 

Rendah hati dan sederhana; (b). suka menolong; (c). sabar dan 

memiliki kestabilan emosi; (d). percaya diri; (e). keahlian dalam  jabatan. 

Pendekatan sifat dalam kepemimpinan pendidikan sangat 

diperlukan, karena Kepala Sekolah dan para guru harus memiliki 

sifat-sifat yang baik sesuai dengan norna yang dituntut oleh dunia pendidikan. 

Kepala Sekolah dituntut memiliki sifat-sifat yang baik agar dapat 

menjadi teladan bagi para guru dan para siswa di sekolahnya. 

Pendekatan perilaku merupakan konsep kepemimpinan yang 

sesuai dengan pr ins ip-pr ins ip  mendidik .  Salah  sa tu  fungsi  

pendidikan adalah  mengubah tingkah laku, dengan demikian setiap pendidik 

dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan dan menyesuaikan diri 

dengan perilaku subyek didiknya. 

Pendekatan situasional dalam kepemimpinan kependidikan 

sangatlah penting dengan pendekatan yang lain. Para pemimpin pendidikan, 
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dalam hal ini Kepala Sekolah perlu menyadari bahwa tiap lembaga 

pendidikan memiliki situasi yang berbeda-beda sehingga memerlukan 

perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Dalam pendekatan ini Kepala 

Sekolah harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi organisasi yang 

dipimpinnya. 

Peters dan Austin dalam Syafarudin (2002 : 57) terhadap kepemimpinan 

pendidikan mengajukan pertimbangan khusus yang meliputi sebagai berikut, 

a. Vision and Symbols. Kepala sekolah harus mengkomunikasikan nilai-nilai 

lembaga terhadap staff, pelajar-pelajar, masyarakat luas. 

b. Management by walking about (MBWA), yaitu suatu cara bagi 

pemimpin untuk memahami, berkomunikasi, dan mendiskusikan 

proses yang berkembang dalam lembaga dengan tidak hanya duduk di 

belakang meja kenanya. 

c. For the kids, yaitu perhatian yang sungguh-sungguh kepada semua 

anggota lembaganya, baik pelajar (primary customer) maupun pelanggan 

lain. 

d. Autonomy, experimentations, and support for failure, yaitu m e mi l i k i  

o t o n o mi ,  s u k a  m e n c o b a  h a l - h a l  b a r u ,  d a n  m e m berikan 

dukungan bagi sikap insiatif dan inovatif untuk memperbaiki 

kegagalan. 

e. Create a sense of familiy, yaitu cara untuk menumbuhkan rasa 

kekeluargaan di antara sesama guru, pelajar, karyawan, dan staff 

pimpinan lainnya. 

f. Sense of the whole, rhytme, passion, intensity, and enthusias, y a i t u  
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m e n u mb u h k a n  r a s a  k e b e r s a m a a n ,  k e i n g i n a n ,  semangat, dan 

potensi dari setiap. 

Berdasarkan beberapa landasan diatas, penulis menemukan 

beberapa indikator yang dijadikan standar untuk mengukur keefektifan 

kepemimpinan kepala sekolah yaitu : traits leadership, relation behaviour, task 

behaviour, conceptual skill, human relation skill, technical skill, penyesuaian 

terhadap situasi, kharisma pemimpin. 

 

2.3 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi menurut John W.  Newstrom (1997)  pola  atas asumsi, 

kepercayaan, nilai,  dan norma  yang mana dibagi kepada semua anggota 

organisasi.  Budaya ini mungkin dengan sadar  dibuat oleh  anggota inti organisasi 

tersebut, atau ini mungkin terbentuk  seiring perjalanan waktu organisasi tersebut. 

Ini merepresentasikan  sebuah elemen pokok lingkungan kerja yangmana pekerja 

melaksanakan pekerjaan mereka. Budaya organisasi  adalah sesuatu yang tidak 

terlihat, kita tidak dapat melihatnya atau menyentuhnya, tetapi ini hadir dan 

melekat. Seperti udara di dalam suatu ruangan, ini berada di sekeliling kita dan 

mempengaruhi  segala sesuatu, itu terjadi  dalam sebuah organisasi.   

Budaya organisasi  adalah penting bagi organisasi. Ini memberikan identitas 

organisasi untuk para pegawai, yaitu sebuah definisi visi organisasi. Ini juga 

sumber penting untuk stabilitas dan kontinyuitas organisasi, yang mana menjaga 

sebuah perasaan aman bagi anggotanya. Dalam waktu yang sama,  pengetahuan 

budaya organisasi  membantu anggota baru mengiterpetasikan apa yang harus 

dilakukan di dalam organisasi. Budaya organisasi  juga membantu menstimulasi 
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antusiasme anggota atau pegawai for melaksanakan tugasnya ( John W. Newstrom 

: 1997). 

Gagasan memandang organisas i  sebagai  budaya merupakan  

fenomena yang relatif  baru. Organisasi hampir mirip dengan organisme 

biologi yang mempunyai kepribadian, bisa tegar atau fleksibel,  tidak 

ramah atau mendukung, inovatif atau konservatif serta mempunyai 

tujuan bukannya bergerak secara refleksi atau acak. Suatu organisasi 

biasanya memiliki satu atau lebih tujuan yang dinyatakan secara formal, 

disamping mempunyai tujuan informal dan tujuan terselubung yang dapat 

dibaca dari keputusan-keputusan dan tindakan organisasi (Yukl 1998:15). 

Terdapat kesepakatan luas bahwa budaya organisasi merujuk kepada suatu 

sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu 

organisasi, yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Sistem 

pengertian bersama ini, dalam pengamatan yang lebih seksama, merupakan 

serangkaian karakter penting yang menjadi nilai bagi suatu organisasi (Robbins  

2002 : 279) 

Menurut  Robbins  def in is i  budaya organisasi secara utuh jarang 

ditemukan, namun Robbins (1992:279) mengemukakan  tujuh karakter utama, 

yang kesemuanya menjadi elemen-elemen penting suatu budaya organisasi. 

1. Inovasi dan pengambilan risiko: Tingkat daya pendorong karyawan 

untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. 

2. Perhatian terhadap detail: Tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk 

mampu memperlihatkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap 

detail. 
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3. Orientasi terhadap hasil: Tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk 

lebih memusatkan perhatian pada hasil, dibandingkan perhatian pada 

teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. 

4. Orientasi terhadap individu: Tingkat keputusan manajemen dalam 

mempertimbangkan efek-efek hasil terhadap individu yang ada di 

dalam organisasi. 

5. Orientasi terhadap tim: Tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam 

tim, bukan secara perorangan. 

6. Agresivitas: Tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku 

agresif dan bersaing, dan tidak bersikap santai. 

7. Stabilitas: Tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam memper-

tahankan status quo berbanding pertumbuhan. 

Ketujuh karakteristik tersebut berlangsung kontinum dari yang rendah 

ke yang tinggi. Dengan menilai organisasi berdasarkan tujuan karakteristik 

akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi. Gambaran tersebut 

menjadi dasar pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai 

organisasi, bagaimana menyelesaikan urusan di dalamnya, dan harapan cara 

anggota berperilaku. 

Budaya organisasi berhubungan dengan karyawan mempersepsikan 

karakteristik dari suatu budaya organisasi, bukan dengan rnenyukai 

budaya itu atau tidak. Hal ini perlu ditegaskan agar tidak rancu dengan kepuasan 

kerja. Oleh karena itu, budaya organisasi bersifat deskriptif. 

Menurut Robbins (1991:292), jika organisasi tidak mempunyai 

budaya dominan dan tersusun hanya dari sangat banyak anak budaya, nilai 
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budaya suatu organisasi sebagai suatu variable dependen akan sangat 

berkurang karena tidak ada penafsiran yang seragam atas sesuatu yang 

menggambarkan perilaku yang tepat dan tidak tepat. 

Budaya dalam suatu organisasi dianggap sebagai sesuatu yang 

abstrak, namun budaya organisasi mempunyai dimensi dengan 

karakteristik tertentu yang dapat didefinisikan dan diukur. Robbins 

(1991:573) berdasar pendapat Gordon & Cummings mengungkapkan 

beberapa dimensi yang membedakan tingkatan budaya suatu organisasi. 

a. Individual Initiative (inisiatif individual), yaitu kemampuan kreativitas, 

inisiatif atau ketidaktergantungan individu dalam mengembangkan tugas-

tugasnya dalam organisasi. 

b. Risk tolerance (toleransi terhadap tindakan beresiko), adalah sejauh mana 

para pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan berani 

mengambil resiko. 

c. Direction (pengarahan), yaitu arah yang diinginkan organisasi dengan 

menciptakan atau menentukan tujuan atau sasaran secara jelas dan 

harapan untuk mencapai prestasi. 

d. Integration (pengintegrasian), ialah tingkat kerja sama antar unit untuk 

mendorong bagian-bagian dalam organisasi agar bekerja sama dalam 

inetaksanakan togas-ttigasnya. 

e. Management support, yaitu tingkat dukungan dari manajemen dalam arti 

sejauh mana para pimpinan memberikan motivasi, mengadakan 

komunikasi  yang jelas,  bantuan ser ta dukungan terhadap 

bawahannya. 
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f. Control, adalah aturan-aturan dan pengawasan langsung yang 

dilakukan para pimpinan organisasi dalam mengendalikan perilaku 

bawahannya. 

g. Identity, yaitu tingkat rasa bangga dari tipe individu atau sejauh mana 

pegawai yang bersangkutan mengidentifikasikan dirinya secara keseluruhan 

dengan organisasinya. 

h. Reward Sistem, adalh tingkat alokasi imbalan (kompensasi) yang diberikan 

pada para pegawai yang didasarkan alas kriteria prestasi, bukan 

didasarkan atas sistem senioritas atau pilih kasih. 

i. Conflict Tolerance, yaitu sejauh mana tingkat dorongan terhadap pegawai 

untuk mengemukakan konflik dan kririk secara terbuka. 

j. Communication Patterns (pola-pola komunikasi) yaitu pola 

komunikasi yang ada dalam organisasi atau sejauh mana tingkat komunikasi 

organisasi dibatasi oleh tingkatan (hierarki) kewenangan yang formal. 

Steers (1985:201) menguraikan dimensi-dimensi budaya organisasi terdiri 

dari: a) struktur tugas, b) hubungan imbalan hukum, c) tekanan pada prestasi, 

d) sentralisasi keputusan, e) keamanan versus resiko, f) keterbukaan versus 

ketertutupan, g) status dan scmangat, h) pengakuan dan umpan balik, dan i) 

kompetensi dan keluwesan organisasi secara umum. 

Dari dimensi-dimensi budaya organisasi di atas, dimensi budaya organisasi 

Robbins akan diterjemahkan ke dalam indikator instrumen penelitian untuk 

mengungkap variabel budaya organisasi. 

Dalam budaya organisasi, menurut Robbins (1991:292-1993) ada budaya 

kuat melawan budaya lemah, budaya melawan formalisasi, dan budaya organisasi 
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melawan budaya nasional. 

Budaya kuat adalah budaya yang nilai-nilai intinya dipegang secara 

intensif dan dianut bersama secara meluas. Makin banyak pegawai yang 

menerima nilai-nilai inti dan makin besar komitmen mereka pada nilai nilai 

itu, makin kuat budaya tersebut. Budaya kuat mempunyai dampak yang lebih 

besar kepada perilaku pegawai karcna tingginya tingkat kebersamaan 

(sharedness) dan intensitas menciptakan suatu budaya .internal 

dari.kendali perilaku yang tinggi. Suatu budaya organisasi yang kuat 

meningkatkan konsistensi perilaku, artinya budaya yang kuat dapat 

bertindak sebagai suatu pengganti untuk formulasi. Fonnulasi tinggi 

dalam suatu organisasi menciptakan kemampuan untuk diramal 

(predictability), ketertiban, dan konsistensi. Budaya kuat dapat mencapai 

tujuan akhir yang sama tanpa perlu dokumentasi tertulis. Oleh karena 

itu, formulasi dan budaya sebagai dua jalan yang berlainan ke tujuan 

yang sama. Makin kuat budaya organisasi; makin kurang manajemen itu perlu 

memperhatikan pengembangan aturan dan pengaturan fonnal untuk 

memandu perilaku pegawai. 

Budaya nasional harus dapat diperhitungkan jika akan membuat 

ramalan yang tepat mengenai budaya organisasi. Robbins (1991:294) 

menyatakan bahwa riset menunjukan budaya nasional mempunyai 

dampak yang lebih besar kepada pegawai daripada budaya organisasi. 

Fungsi  budaya dalam organisas i  yai tu :  pertama,  budaya 

mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya 

menciptakan pembedaan yang jelas antara saris organisasi dengan 
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lainnya; kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota 

organisasi; ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitinen pada 

sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan individu; keempat, budaya 

meningkatkan kemantapan sistem sosial (Robbins 1991:294). 

Kajian teori di atas, budaya merupakan perekat sosial yang membantu 

mempersatukan organisasi dengan memberikan standar  yang tepat tentang 

sesuatu yang harus dikatakan atau dilakukan olch pegawai. Budaya berfungsi 

sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan 

membentuk sikap serta perilaku para pegawai. Budaya meningkatkan 

komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi dan perilaku  pegawai.  

Namun demikian aspek budaya yang secara potensial bersifat 

disfungsional, teristimewa budaya yang kuat pada keefektifan suatu 

organisasi dapat memperlemah budaya organisasi. Robbins (1991:295), 

menyebutkan aspek-aspek budaya yang bersifat disfungsional adalah 

sebagai berikut. 

a. Penghalang terhadap perubahan 

Budaya merupakan suatu beban, bilamana nilai-nilai bersama tidak cocok 

meningkatkan keefektifan organisasi. Inii terjadi pada organisasi yang dinamis. 

Bila lingkungan mengalami perubahan yang cepat, budaya yang telah 

berakar dari organisasi itu mungkin sudah tidak tepat lagi. Konsistensi 

perilaku merupakan suatu asset bagi sesuatu organisasi bila organisasi itu 

menghadapi suatu lingkungan yang mantap. Tetapi konsistensi itu dapat 

membebani organisasi itu dan menyulitkan untuk menanggapi 

perubahan-perubahan dalam lingkungan itu. 
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b. Penghalang terhadap keanekaragaman 

Adanya pegawai baru yang berlainan karena ras, kelamin, etnis, atau 

perbedaan lain, tidak sama dengan mayoritas pegawai akan menciptakan suatu 

paradoks. Pimpinan menginginkan pegawai baru itu menerima baik nilai budaya 

dan organisasi itu. Bila tidak, kecil kemungkinan pegawai itu dapat 

beradaptasi. Budaya yang kuat merupakan tekanan yang besar  bag i  

pegawai  baru untuk menyesuaikan diri (konform). Tentunya, pegawai 

baru membatasi pada rentang nilai dan gaya yang dapat diterimanya. Oleh 

karena itu, b u d a y a  k u a t  d a p a t  m e r u p a k a n  b e b a n  b i l a  b u d a y a  i t u  

dengan efektif menyingkirkan kekuatan inti tersebut yang dibawa orang-orang 

dengan latar belakang yang berlainan ke dalam organisasi. 

c. Penghalang terhadap merger dan pencaplokan 

Aspek ketiga ini tidak ada relevansinya dengan penelitian, maka tidak 

akan dibahas. Dalam perkembangannya budaya organisasi akan 

mengalami benturan dan konflik budaya. Benturan budaya dan konflik 

budaya merupakan dua gejala budaya yang per i laku dan ragamya bisa 

sama tetapi motifnya berbeda (Ndraha:1997:85). Benturan terjadi 

terutama antara nilai lama dengan nilai baru, tetapi konflik terjadi antar 

kekuatan. Dalam proses kontak  budaya,  perbedaan budaya secara  

ob jekt i f  dapat  menimbulkan benturan budaya, tetapi konflik budaya tidak 

harus terjadi dalam proses kontak budaya jika kontak itu soft. Konflik budaya 

adalah konflik nilai dan konflik nilai adalah gejala konflik kepent ingan. 

Robbins menjelaskan konflik budaya di bawah kondisi when cultures 

collide. Dijelaskan bahwa budaya an sick tidak ada yang baik dan tidak ada 
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yang buruk. Konflik budaya timbul jika seseorang berinteraksi dengan orang 

lain yang budayanya berbeda dengan budaya sendiri. 

Budaya kuat adalah budaya organisasi yang ideal. Kekuatan budaya 

mempengaruhi intensitas perilaku, demikian Sathe (dalam Ndraha 

1997:122). Tiga ciri khas budaya kuat menurut Sathe adalah thickness, extent of 

sharing, dan clarify of ordering. Senada dengan Sathe, Robbins (1990:452) 

mengatakan " A strong culture is characterized by the organization's core 

values being intensely held, clealy ordered, and videly shared." Jadi, budaya kuat 

adalah budaya .organisasi yang dipegang semakin intensif (mendasar dan 

kukuh), semakin luas dianut, semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. 

Semakin kuat budaya, semakin kuat efek terhadap lingkungan dan perilaku 

pegawai. 

Budaya organisasi kuat dapat diukur dari ketiga dimensinya: 

intensity– kehebatan, clarity-kejelasan, dan extencity-keluasan. Jika tiap 

dimensi diberi skala rendah, sedang, dan tinggi, dan masing-masing 

dimensi dikombinasikan dengan tiap skala, terjadilah tujuh kualitikasi 

budaya organisasi kuat. 

Tabel 2.3   Pengukuran Budaya Organisasi Kuat 

 Kualifikasi
I II III IV V VI VII 

Dimensi 
I T T T S S S R 
C T T S S S R R 
E T S S S R R R 

Kualifikasi SK K AK S AL L SL  

Keterangan : 

SK = sangat kuat 
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K = kuat 

AK  = agak kuat 

S = sedang 

AL = agak lemah 

L = lemah, 

SL = sangat lemah 

Teori-teori yang dikemukakan di atas, melandasi teori dalam penelitian ini. 

Budaya organisasi, dalam hal ini budaya pada institusi sekolah bergantung pada 

kuat lemalmya budaya sekolah itu sendiri, tekanan-tekanan dari atasan, dan 

mampu tidaknya para guru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. 

Tekanan yang kuat dari atasan menimbulkan stress kerja guru, demikian 

juga interpretasi yang berlainan atas instruksi Dinas Pendidikan. Kepala 

Sekolah yang menekankan budaya organisasi kuat akan mendapatkan efek bagi 

kepemimpinannya. 

Masalah budaya organisasi akan semakin kompleks manakala sekolah itu 

dituntut akan adanya perubahan-perubahan. Sementara kepala sekolah atau 

sebagian guru belum siap dengan perubahan. Hal tersebut menimbulkan 

budaya organisasi di SMK tidak kondusif. Apalagi bila ada penempatan guru baru 

yang berlatar belakang berbeda, ada tuntutan agar guru tersebut 

menyesuaikan dengan budaya sekolah yang telah terbina, percik-percik 

permasalahan akan timbal dan hal sekecil ini. 

Berdasarkan beberapa landasan diatas, penulis menemukan 

beberapa indikator yang dijadikan standar untuk mengukur budaya organisasi 

yaitu : (a) Individual Initiative (inisiatifindividual), (b)Risk.tolerance (toleransi 
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terhadap tindakan beresiko), (c) Direction (pengarahan), (d) Integration 

(pengintegrasian), (e) Management support, (f) Control, (g) Identity, (h) 

Reward Sistem, (i) Conflict Tolerance, (j) Communication Patterns (pola-pola 

komunikasi). 

 

2.4  Kerangka Berpikir 

Total Quality Management atau Manajemen Mutu Terpadu sangat 

dibutuhkan dalam upaya menciptakan pendidikan yang bermutu.  Total Quality 

Management merupakan proses kontinyu yang melibatkan segenap pegawai 

melalui organisasi  dalam pemecahan masalah secara kreatif  untuk meningkatkan 

kualitas atau mutu atas output dan proses. Ada lima aspek yang menjadi tolak 

ukur penerapan manajemen mutu  TQM dalam pendidikan yaitu : fokus pelanggan 

internal maupun eksternal, adanya keterlibatan total, adanya standar baku mutu 

lulusan, adanya komitmen dan adanya perbaikan yang berkelanjutan.  

Usaha untuk mengimplementasikan manajemen mutu terpadu pendidikan 

pada sekolah-sekolah perlu memperhatikan tujuh komponen. Komponen-

komponen  tersebut yaitu : 

1. kepemimpinan 

2. pendidikan dan pelatihan 

3. budaya (iklim organisasi) 

4. fokus pelanggan 

5. Metode ilmiah dan alat-alatnya 
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6. Data-data yang bermakna 

7. Tim penyelesaian masalah  

Sekolah Menengah Kejuruan  sebagai bentuk satuan pendidikan yang 

diselenggaran untuk menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah  kerja tingkat 

menengah, sebagaimana sekolah-sekolah yang lain, dalam upaya menyiapkan 

lulusan yang bermutu  perlu memenuhi tuntutan mutu sebagaimana tertuang 

dalam standar mutu yang digunakan melalui penerapan implementasi Total 

Quality Management dalam pengelolaanya.  

Kondisi aktual di lapangan, di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri 

kota Semarang kelompok teknologi dan industri, menunjukkan bahwa tingkat 

keberhasilan implementasi TQM (Total Quality Management) dipengaruhi oleh 

keefektifan kepemimpinan kepala sekolahnya dan kondisi budaya organisasi 

sekolah tersebut. Tingkat keberhasilan implementasi TQM di SMK Negeri kota 

Semarang kelompok teknologi dan industri cenderung meningkat seiring dengan 

semakin efektif kepemimpinan kepala sekolah  dan semakin baiknya budaya 

organisasi sekolah tersebut. 

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam TQM.  Kepemimpinan 

adalah  kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang 

lain, terutama bawahanya untuk berpikir dan bertindak sehingga melalui perilaku 

yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai tugas memadukan 

unsur-unsur sekolah demi terciptanya sekolah efektif.  

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, harus memiliki sifat atau watak 
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atau psikologi seorang pemimpin seperti pendekatan sifat kepemimpinan, 

menerapkan secara bersama relation behaviour dan task behaviour serta memiliki 

conceptual skill, human relation skill dan technical skill dalam pendekatan 

perilaku kepemimpinan. Selain dua hal diatas, Kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin juga perlu melihat lingkungan atau situasi yang ada serta berusaha 

menjaga kharisma dirinya sebagai seorang pemimpin.  

Budaya organisasi (organization culture) juga merupakan hal penting bagi 

organisasi, termasuk dalam implementasi total quality management dalam 

organisasi tersebut. Budaya organisasi  merupakan pola  atas asumsi, kepercayaan, 

nilai,  dan norma  yang mana dibagi kepada semua anggota organisasi.   

Berdasarkan uraian diatas, dengan kata lain, budaya organisasi merupakan 

aturan tidak tertulis yang dianut para pegawai dan sangat berpengaruh pada 

perilaku pegawai yangmana pada kelanjutanya sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan organisasi, termasuk dalam implentasi total quality management di 

sekolah. Budaya organisasi atau organization culture beberapa dimensi yang 

membedakan tingkatan budaya suatu organisasi yangmana meliputi : individual 

initiative, risk tolerance, direction, integration, management support, control, 

identity, reward system, conflict tolerance, dan communication patern.  

Memperhatikan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

organisasi dalam implementasi total quality management yangmana memiliki 

tujuan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu yang pada kelanjutanya 

ditujukan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang bermutu atau berkualitas, 

maka dalam penelitian ini akan diteliti tentang “ Pengaruh Keefektifan 
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kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Implementasi Total Quality 

Management”. 

Fokus penelitian ini adalah guru-guru SMK Negeri Kota Semarang 

kelompok teknologi dan industri yang telah memiliki sertifikasi ISO. Dengan 

penelitian ini diharapkan dapar memberi manfaat bagi kepala sekolah, guru, 

stakeholder, siswa dan elemen-elemen lain yang terkait dengan pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi TQM dalam upaya 

mewujudkan pendidikan bermutu dan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran penulis dalam penelitian 

ini dapat digambarkan kerangka berpikir  seperti bagan berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.8  Kerangka berpikir penelitian 

X1 

 
KEEFEKTIFAN 

KEPEMIMPINAN 
1. Traits Leadership 
2. Relation behaviour 
3. Task behaviour 
4. Conceptual skill 
5. Human relation skill 
6. Technical skill 
7. Penyesuaian terhadap 

situasi 
8. Kharisma pemimpin 

X2 

 
BUDAYA 

ORGANISASI 
1. Individual initiative 
2. Risk tolerance 
3. Direction 
4. Integration 
5. Management support 
6. Control 
7. Identity 
8. Rewar system 
9. Conflict tolerance 
10. Communication pattern 

Y 
 

IMPLEMENTASI TOTAL 
QUALITY MANAGEMENT 

1. Fokus pelanggan internal maupun 
eksternal 

2. Keterlibatan total 
3. Adanya standar baku mutu lulusan 
4. Adanya komitmen 
5. Adanya perbaikan berkelanjutan 
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Keterangan : 

X1 dan X2 : Variabel Independen/Bebas 

Y  : Variabel Dependen/Terikat 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka berpikir diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut, 

1. Ada pengaruh dan keefektifan kepemimpinan terhadap implementasi Total 

Quality Management dengan variabel kontrol budaya organisasi. 

2. Ada pengaruh dan budaya organisasi terhadap implementasi Total Quality 

Management dengan variabel kontrol keefektifan kepemimpinan. 

3. Ada pengaruh secara bersama dari keefektifan kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap implementasi Total Quality Management. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini mengkaji keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi 

hubungannya dengan implementasi total quality management di SMK Negeri kota 

Semarang kelompok teknologi dan industri. Sesuai dengan masalah yang 

dikaji, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuant i ta t i f  

dengan desain non eksper imen,  berar t i  penel i t i  t idak mengadakan 

perlakuan terhadap subyek peneliti melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah 

terjadi dan dialami oleh sasaran penelitian. Penelitian yang dilakukan sesudah 

perbedaan - perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan 

kejadian secara alami disebut penelitian ex post facto Istilah ex post 

facto tidak mengadakan perlakuan terhadap subyek yang menjadi 

sasaran penel i t i an  dan t idak  mengadakan  manipulas i  data ,  

mela inkan hanya mengagahi fakta-fakta yang peristiwanya telah terjadi 

dengan menggunakan angket berisi sejumlah pertanyaan yang 

merefleksikan persepsi responden terhadap Keefektifan kepemimpinan dan 

budaya organisasi hubungannya dengan implementasi total quality management 

di SMK Negeri kota Semarang kelompok teknologi dan industri. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

korelasional, dan data yang dianalisis bersifat ex post facto. Sesuai dengan 

penjelasan diatas, maka model desain penelitian ini menempatkan Keefektifan 

kepemimpinan dan budaya organisasi sebagai variable bebas dan implementasi 
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total quality management sebagai variabel terikat. 

Bentuk paradigma penelitian model korelasional sebagai berikut :  

 

 

 

 

Gambar 3.1  Model. Korelasi Variabel Keefektifan kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi dengan Implementasi TQM 

3.2  Populasi dan Sampel penelitian. 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi secara ringkas berarti keseluruhan subyek penelitian. Menurut 

Sugiyono (2003: 55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Populasi  

dalam penelitian ini adalah semua guru SMK Negeri Kota Semarang kelompok 

teknologi dan industri dan institusinya telah menerapkan standarisasi ISO 9001 : 

2000. SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 3 mendapatkan TUV Certificate 

dari Jerman sedangkan SMK Negeri 4 Semarang mendapatkan URS 

Certificate dari Inggris. Secara terperinci keadaan populasi dalam 

penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini, 

 

Keefektifan 
kepemimpinan 

Budaya Organisasi 
(X2) 

Implementasi TQM 
(Y) 
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Tabel  3.1  Data Jumlah Guru SMK Bersertifikat ISO 9001: 2000 Kota 

Semarang Tahun Ajaran 2007-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SMK Negeri 7,  SMK Negeri 4 danSMK Negeri 3  Kota Semarang 

3.2.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel bisa diartikan juga sebagai 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan cluster samping (area sampling) yang terdiri dari  SMKN 

7 Semarang, SMKN 4 Semarang dan SMKN 3 Semarang yang kemudian 

dilanjutkan dengan  simple random sampling pada tiap  SMK diatas. 

Ukuran sampel menurut Sugiyono (2003: 62), bisa menggunakan 

tabel Krejcie berdasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang 

diperoleh i tu mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. Dari tabel 

terlihat bila jumlah populasi = 255, maka jumlah sampelnya = 155 (nilai 

No Nama Sekolah Populasi 

1 SMK Negeri 7 Semarang 164 

2 SMK Negeri 4 Semarang 91 

3 SMK Negeri 3 Semarang 92 

Jumlah 347 



67 
 

 

sample pendekatan terhadap tabel Krejcie pada populasi 260). Jumlah 

sample ini sesuai dengan ukuran sample yang ditentukan dengan rumus 

Slovin, yang perhitunganya sebagai berikut, 

Rumus 

21 Ne
Nn

+
=  

Keterangan :  n = ukuran sample 

 N =ukuran populasi 

 e = taraf kesalahan 

Pehitungan  : 

186
%)5(3471

347
2 =

+
=n  

Sampel total yang berjumlah 186 tersebut, dengan metode cluster 

samping (area sampling) dan simple  random sampling diperoleh sample 

seperti berikut,  

Tabel  3.2  Data Jumlah Sampel  Penelitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Sekolah Populasi Sampel 

1 SMK Negeri 7 Semarang 164 88186
347
164

=×  

2 SMK Negeri 4 Semarang 91 49186
347
91

=×  

3 SMK Negeri 3 Semarang 92 49186
347
92

=×  

Jumlah 347 186 
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Jumlah sampel, seperti terlihat pada tabel, SMK Negeri 7 Semarang 

sebanyak 88 sampel Sampel. SMK Negeri 7 Semarang sebanyak 88 sampel, 

SMK Negeri 4 Semarang sebanyak 49 sampel.  dan SMK Negeri 3 Semarang 

sebanyak 49 sampel. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variable bebas 

(independent) dan satu variable terikat (dependent), yaitu : 

a. Variabel bebas (independent) 

 X1  = Keefektifan kepemimpinan 

 X2  = Budaya organisasi 

b. Variabel terikat (dependent) 

 Y   = Implementasi total quality management 

Hubungan antara ketiga variable tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar 

berikut, 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model  Hubungan Keefektifan Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi dengan Implementasi TQM 

 

Keefektifan 
kepemimpinan 

Budaya Organisasi 
(X2) 

Implementasi TQM  
(Y) 

rx1.y 

rx2.y 

Ry.x1.x2 
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3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Implementasi Total  Quality  Management (Y) 

Total Quality Management adalah proses kontinyu yang melibatkan 

segenap pegawai melalui organisasi  dalam pemecahan masalah secara kreatif  

untuk meningkatkan kualitas atau mutu atas output dan proses. Ada lima aspek 

yang menjadi tolak ukur penerapan manajemen mutu  TQM dalam pendidikan 

yaitu : fokus pelanggan internal maupun eksternal, adanya keterlibatan total, 

adanya standar baku mutu lulusan, adanya komitmen dan adanya perbaikan yang 

berkelanjutan.  

 

3.4.2 Keefektifan kepemimpinan (X1) 

Keefektifan kepemimpinan adalah  kemampuan dan ketrampilan yang 

dimiliki untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahanya untuk berpikir dan 

bertindak sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

mempunyai tugas memadukan unsur-unsur sekolah demi terciptanya sekolah 

efektif.  

Kepala sekolah sebagi seorang pemimpin, harus memiliki sifat atau watak 

atau psikologi seorang pemimpin seperti pendekatan sifat kepemimpinan, 

menerapkan secara bersama relation behaviour dan task behaviour serta memiliki 

conceptual skill, human relation skill dan technical skill dalam pendekatan 

perilaku kepemimpinan. Selain dua hal diatas, Kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin juga perlu melihat lingkungan atau situasi yang ada serta berusaha 
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menjaga kharisma dirinya sebagai seorang pemimpin.  

3.4.3 Budaya Organisasi (X2) 

Budaya organisasi  adalah pola  atas asumsi, kepercayaan, nilai,  dan norma  

yang mana dibagi kepada semua anggota organisasi. Budaya organisasi atau 

organization culture, beberapa dimensi yang membedakan tingkatan budaya suatu 

organisasi yangmana meliputi : individual initiative, risk tolerance, direction, 

integration, management support, control, identity, reward system, conflict 

tolerance, dan communication patern.  

3.5  Instrumen Penelitian 

3.5.1 Jenis Instrumen 

Instrumen penelitian dalam pendekatan kuantitatif lazim disebut sebagai 

alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang digunakan di 

lapangan, baik data tentang Keefektifan kepemimpinan, budaya organisasi, 

maupun implementasi total quality management berupa angket/kuesioner. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:124) angket adalah segala pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan pribadinya atau hasil-hasil yang diketahui. Kuisioner 

sebagai alat pengumpulan data digunakan karena dapat mengungkap fakta 

menurut pengalaman responden dan angket bersifat kooperatif, responden 

menyisihkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara 

tertulis sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh peneliti. 
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Untuk kepentingan pengumpulan data, maka penelitian 

menggunakan kuisioner tertutup. Pertimbangan penggunaan angket tertutup 

dalam penelitian ini antara lain : (1) pokok persoalan terfokus, relative lebih 

obyektif, data mudah untuk ditabulasi dan dianalisis,  (2) persepsi responden 

tentang pernyataan-pernyataan  dalam angket sama dengan yang dimaksud oleh 

peneliti, (3) memberikan peluang yang cukup kepada responden untuk berpikir, 

(4) kelebihan angket tertutup adalah waktu pengisian angket lebih singkat 

dibandingkan dengan angket terbuka, (5) adanya komitmen (6) adanya besar 

secara serempak dan (7) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu baik dengan tatap 

muka atau tidak. 

Salah satu keterbatasan angket tertutup yang paling menonjol yaitu 

responden tidak diberi kebebasan untuk memberikan alternative jawaban lainya, 

selain yang disediakan oleh peneliti. Keterbatasan ini diatasi dengan memberikan 

alternative jawaban yang selengkap dan sedetail mungkin. 

 

3.5.2 Penyusunan Instrumen 

Penyusunan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian dibuat setelah 

ditetapkan variabel penelitian, yakni variabel Keefektifan kepemimpinan, budaya 

organisasi dan implementasi total quality management.  

3.5.2.1 Keefektifan kepemimpinan 

Kuisioner untuk variabel Keefektifan kepemimpinan, terdiri dari 

empat dimensi  yaitu : psikologi seorang pemimpin, relation behaviour,  task 

behaviour, conceptual skill, human relation skill, technical skill, penyesuaian 
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terhadap lingkungan dan kharisma pemimpin.  

Tabel  3.3  Kisi-Kisi Angket Keefektifan kepemimpinan 

Sub variable dan Indikator Nomor 
Butir

Jml Responden

1. Psikologi   seorang pemimpin 

 1.1 Pendorong : ambisi, energi/semangat, ketahanan,

inisiatif   

1.2  Keinginan untuk memimpin (desire to lead) 

1.3  Integritas dan kejujuran (honesty and integrity) 

1.4 Kepercayaan diri (self confidence) 

1.5 Kecerdasan (intelligence) 

 
 

1,2 
 
 
 

3,4 
 
 

5,6 
 

7,8 
 
 

9,10 

10 Guru 

2. Relation behaviour 

2.1 Kemampuan memberikan  dukungan  

2.2 Kemampuan berkomunikasi  

2.3 Kemampuan memfasilitasi hubungan 

2.4 Mendengarkan secara aktif  

2.5 Kemampuan memberikan umpan balik  

 

11,12 

13,14 

15,16 

17,18 

19,20 

10 Guru 

3. Task behaviour 

3.1 Kemampuan menetapkan tujuan  

3.2 Kemampuan dalam pengorganisasian  

3.3 Kemampuan penepatan batasan waktu  

3.4 Kemampuan dalam pengarahan  

3.5 Kemampuan dalam pengontrolan  

 

21,22 

23,24 

25,26 

27,28 

29,30 

10 Guru 



73 
 

 

4. Conceptual skill 

4.1 Kemampuan membuat perencanaan 

4.2 Kemampuan mengorganisasi sekolah 

4.2 Kemampuan mengevaluasi kegiatan sekolah 

 

31,32 

33,34 

35,36 

6 Guru 

5. Human relation skill 

5.1 Kemampuan bekerjasama dengan guru dan staff 

5.2 Memotivasi guru 

5.3 Komunikasi dengan guru 

5.4 Mengembangkan sikap dan moral guru 

5.5 Memperhatikan kesejahteraan guru 

 

37,38 

39,40 

41,42 

43,44 

45,46 

10 Guru 

6. Technical skill 

6.1 Membimbing guru dalam pengelolaan pengajaran 

6.2 Membimbing guru membuat karya ilmiah 

6.3 Membimbing guru dalam administrasi kelas 

 

47,48 

49,50 

51,52 

6 Guru 

7. Penyesuaian terhadap lingkungan 

7.1 Kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinanya

sesuai dengan kompetensi dan komitmen bawahanya

 

53,54 

55,56 

4 Guru 

8. Kharisma pemimpin 

8.1 Tingkat kharisma yang dimiliki kepala sekolah 

 

57,58 

59,60 

 

4 Guru 

JUMLAH 60  

 

3.5.2.2 Budaya Organisasi 

Kuisioner budaya organisasi atau organization culture terdiri dari beberapa 
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dimensi yang membedakan tingkatan budaya suatu organisasi yaitu: individual 

initiative, risk tolerance, direction, integration, management support, control, 

identity, reward system, conflict tolerance, dan communication patern.  

Tabel  3.4  Kisi-Kisi Angket Budaya Organisasi 

Sub variable dan Indikator Nomor 
Butir

Jml Responden

1. Individual initiative 

1.1 Tingkat kreativitas , inisiatif individu dalam 

melaksanakan tugas dalam sekolah 

 
 

1,2,3 

 

3 

 

Guru 

2. Risk tolerance 

a. Tingkat anjuran terhadap guru untuk bertindak 

agresif 

b. Tingkat anjuran terhadap guru untuk bertindak

inovatif 

c. Tingkat anjuran terhadap guru untuk berani 

mengambil resiko 

 

4,5 

6,7 

 

8,9 

 

6 Guru 

3. Direction 

3.1 Tingkat kejelasan arah organisasi bagi guru 

 

10,11,12 

 

3 

 

Guru 

4. Integration 

4.1  Tingkat kerjasama antar unit yang ada di sekolah 

 

13,14,15 

 

3 

 

Guru 

5. Management support 

5.1 Tingkat motivasi kepala sekolah kepada guru 

5.2 Kejelasan dan kelancaran komunikasi pimpinan

kepada guru 

5.3 Tingkat bantuan dan dukungan kepala sekolah kepada

guru 

 

16,17 

18,19 

 

20,21 

 

 

6 

 

 

Guru 
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6. Control 

6.1 Tingkat aturan-aturan dan pengawasan langsung

pimpinan sekolah beserta staff  untuk mengendalikan

perilaku  guru 

 

22,23,24 

 

3 

 

Guru 

7. Identity 

7.1 Tingkat kebanggaan guru sebagai bagian dari sekolah

 

25,26,27 

 

3 

 

Guru 

8. Reward system 

8.1 Memberikan penguatan kepada yang berprestasi 

8.2 Tidak memberikan penghargaan karena pilih kasih 

 

28,29,30 

 

3 

 

Guru 

9. Conflict tolerance 

9.1 Dorongan menyelesaikan konflik 

9.2 Dorongongan mengemukakan konflik secara terbuka 

kepada kepala sekolah 

9.3 Dorongan mengemukan kritik yang membangun 

 

31,32 

33,34 

 

35,36 

 

 

6 

 

 

Guru 

10. Communication patern 

10.1  Komunikasi kepala sekolah dengan guru 

10.2 Komunikasi antara guru dengan guru 

10.3 Komunikasi antara guru dengan masyarakat. 

 

37,38 

39,40 

41,42 

 

 

6 

 

 

Guru 

JUMLAH 42  

3.5.2.3 Implementasi Total Quality Management 

Kuesioner untuk implementasi total quality management meliputi dimensi : 

fokus pelanggan internal maupun eksternal, adanya keterlibatan total, adanya 

standar baku mutu lulusan, adanya komitmen dan adanya perbaikan yang 

berkelanjutan.  
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Tabel  3.5   Kisi-Kisi Angket Variabel Kontribusi TQM 

Indikator Nomor Butir Jml Responden
1. Fokus pada pelanggan eksternal maupun internal 1,2,3,4,5,6 6 Guru 
2. Adanya keterlibatan total 7,8,9,10,11,12 6 Guru 
3. Adanya standar baku mutu lulusan sekolah 13,14,15,16,17,18 6 Guru 
4. Adanya komitmen 19,20,21,22,23,24 6 Guru 
5. Adanya perbaikan yang berkelanjutan 25,26,27,28,29,30 6 Guru 

JUMLAH 30  

 

3.5.3 Penentuan Skor Angket 

Penentuan skor angket dalam penelit ian ini menggunakan 

rating sca/e,  baik angket tentang Keefektifan kepemimpinan(X1),  

budaya organisasi (X2) dan Implementasi total quality management 

(Y). Menurut Sugiyono (1998: 79), rating scale lebih fleksibel, tidak 

terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk persepsi responden 

terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk status sosial ekonomi, 

kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, maupun proses kegiatan. Hal 

yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale harus dapat 

mengartikan setiap angka yang diberikan dalam alternatif jawaban pada 

setiap item instrumen. Adapun cara penskoran dapat disajikan pada tabel 

berikut ini, 

Tabel 3.6 Kategori Penskoran Jawaban Angket Keefektifan kepemimpinan, 

Budaya Organisasi dan Implementasi Total Quality Management 

No Kategori Skor Keterangan 

1 Sangat Baik 4 Kebenaran pernyataan dalam angket 76 % -100%
2 Baik 3 Kebenaran pernyataan dalam angket 51 % - 75 %
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3 Agak Baik 2 Kebenaran pernyataan dalam angket 26 % - 50 %

4 Kurang Baik 1 Kebenaran pernyataan dalam angket 0 % - 25 % 

  
 

3.5.4  Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang akurat instrumen yang telah disusun harus 

diujicobakan terlebih dahulu guna menetapkan apakah instrumen yang telah 

disusun memenuhi syarat validitas dan reabilitas. Jika sudah instrumen tersebut 

telah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk mengumpulkan data, 

sebab instrumen yang baik dan terstandar harus teruji validitas dan realibitasnya. 

3.5.4.1  Uji Validitas 

Uji validitas instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas isi dan 

validitas empiris. Uji validitas berdasarkan isi melalui analisis rasional 

dan pertimbangan para ahli (expert judgment), dalam hal ini para pakar 

dan pembimbing tesis. Untuk mengukur validitas instrumen secara 

empiris menggunakan analisis statistika, yaitu dengan jalan mengkorelasikan 

skor yang d ipero leh  dar i  se t i ap  ba t i r  i t em dengan ju mlah  skor  

se lu ruh  i t em ( Arikunto, 1998. 225 ). 

Untuk mengetahui validitas item instrumen maka hasil r hitung berdasarkan 

rumus dikonsultasikan dengan tabel nilai kritik dari koefisien korelasi "Product 

Moment". Jumlah individu yang menjadi subjek uji coba sebantak 30 orang. 

Nilai kritik tes satu sisi (one tailed) pada taraf signifikansi 0,05. Dengan 

N = 30 besarnya nilai kritik (critical value) dari koefisien korelasi ( r ) "A 

Produc Moment" diperoleh angka sebesar 0,361 (Sugiyono, 1998: 213). 

Dengan demikian item instrumen yang dianggap valid adalah yang 
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i tem yang koefisiennya korelasinya lebih besar atau paling tidak sama dengan 

(≥ ) 0,361 nilai butir kritik tersebut. 

Pengujian validitas item instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan komputer program SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) versi 12 for MS (Microsoft) Window XP. 

 

3.5.4.2 Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas langkah selanjutnya adalah uji 

reliabilitas. Uji reliabilitas hanya dilaksanakan pada item-item angket yang 

sudah valid. Reliabilitas suatu instrumen, merupakan syarat dalam proses 

pengumpulan data sehingga dapat secara konsisten memberikan hasil 

yang sama meskipun digunakan berulang kali pada waktu yang berbeda. 

Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus "Spearman –Brown " 

yang menggunakan komputer program SPSS versi 12 pada windows XP. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriprif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

penyebaran skor hasil penelitian masing-masing variabel secara kategorikal. Hal 

ini bertolak dari konsep Aswar (1995) bahwa skor total individual yang semakin 

mendekati skor total ideal dapat diinterprestasikan sebagai semakin positif atau 

semakin favourable. Sedangkan jika semakin mendekati skor ideal minimal 

semakin negatif atau tidak favourable. 

Sebagai standar pengukuran terhadap masing-masing variabel dilakukan 
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dari data ideal ke dalam kategori dentzan menggunakan formula sebagai berikut : 

Kategori
terendahtotalSkortertinggitotalSkorInterval −

=  

    (Irianto, 1998: 13) . 

Skor total tertinggi diperoleh dengan cara mengalikan jumlah item 

pertanyaan dengan skor alternatif jawaban tertinggi, sedangkan skor total terendah 

diperoleh dengan mengalikan jumlah item pertanyaan dengan skor alternatif 

jawaban terendah pada masing-masing variabel. 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum kondisi 

Keefektifan kepemimpinan, budaya organisasi, dan implementasi total quality 

management. 

 

3.6.2 Uji Persyaratan 

Data hasil penelitian akan dianalisis secara statistik dengan teknik 

analisis regresi (regression analysis). Model analisis jalur dikembangkan berdasar 

asumsi sebagaimana yang berlaku untuk model analisis regresi ganda sebagai 

berikut: (1)normalitas, (2) homogenitas, (3) linieritas. Ketiga asumsi ini perlu 

diuji sebagai persyaratan analisis (Imam Ghozali, 2002: 43). 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi 

data penelitian masing-masing variabel penelitian yang meliputi: Keefektifan 

kepemimpinan, budaya organisasi, dan implementasi total quality management. 

Pengujian normalitas data  menggunakan rumus "one sample kolmogorov 
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smirnov" dengan menggunakan SPSS 12. Kriteria sebaran data berdistribusi 

normal bila : taraf signifikansi yang ditetapkan < nilai signifikansi hitung  , 

sedang sebaran data tidak berdistribusi normal apabila  nilai signifikansi hitung < 

taraf signifikansi yang ditetapkan. 

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan  taraf signifikansi 0,05 adalah sebagai 

berikut, 

Tabel 3.7  Hasil Tes Normalitas Data Keefektifan Kepemimpinan 
Tests of Normality

.059 186 .200* .988 186 .105Kepemimpinan
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
Tabel 3.8  Hasil Tes Normalitas Data Budaya Organisasi 

Tests of Normality

.048 186 .200* .991 186 .333Budaya
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
Tabel 3.9 Hasil Tes Normalitas Data Implementasi TQM 
 

Tests of Normality

.061 186 .091 .992 186 .357TQM
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Hasil uji normalitas diatas didapatkan taraf signifikansi 

berturut-turut keefektifan kepemimpinan, budaya organisasi, 

implementasi TQM adalah 0.200, 0.200, dan 0.091. Angka tersebut 
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menunjukkan angka yang tidak signifikan karena lebih tinggi 

dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal tersebut 

memeberikan gambaran penyimpangan sebaran data dari kurva 

normalnya t idak s ignif ikan,  yang berar t i  bahwa sebaran data  

telah  memenuhi  asumsi  normalitas atau dengan kata lain karena 

signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data pada variabel keefektifan kepemimpinan, 

budaya organisasi, implementasi TQM berdistribusi normal. Untuk lebih 

jelasnya hasil selengkapnya pada lampiran 5. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini untuk mengetahui kesamaan varian masing-

masing variabel bebas (Xi dan X2) terhadap variabel terikat (Y). pengujian 

homogenitas menggunakan levene test.  

Data penelitian disebut homogen jika nilai hitung levene test > nilai 

signifikansi yang ditetapkan. Data yang homogen berarti bentuk sebaran nilai 

residual terstandar tidak membentuk pola tertentu (semakin membesar atau 

semakin mengecil) akan tetapi tampak random (Atmaja, 1997). Data 

dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS for windows release 12. 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat sebagai berikut, 
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Tabel 3.10  Hasil Uji Homogenitas Keefektifan Kepemimpinan 

Test of Homogeneity of Variances

Kepemimpinan

.989 2 183 .374

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 
 
Tabel 3.11 Hasil Uji Homogenitas  Budaya Organisasi 

Test of Homogeneity of Variances

Budaya Organisasi

.611 2 183 .544

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 

Tabel 3.12 Hasil Uji Homogenitas Implementasi TQM 

Test of Homogeneity of Variances

Implementasi TQM

.870 2 183 .421

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

  
 
 

Dari hasil di atas dapat diketahui taraf signifikansi berturut-turut 

keefektifan kepemimpinan, budaya organisasi, implementasi TQM  

sebesar 0.374, 0.544 dan 0.421. Karena signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa ketiga data variabel mempunyai varian sama.  

 

c. Uji Linearitas 

Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui linear tidaknya masing-

masing variabel independen (Xi dan X2) terhadap variabel (Y). Pengujian 

dilakukan dengan uji  F dengan bantuan SPSS 12. 
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Kriteria yang digunakan untuk menguji linear tidaknya data adalah 

hubungan dikatakan linear apabila Fhitung < Ftabel  dan dikatakan tidak 

linear apabila Fhitung > Ftabel   

Pengujian pada penelitian ini menggunakan Test for Linearity dengan 

pads taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian seperti tertampil berikut, 

Tabel 3.13 Hasil Uji Linearitas Keefektifan Kepemimpinan terhadap 

Implementasi TQM 

ANOVA Table

5485.859 51 107.566 611.084 .000
5423.622 1 5423.622 30812 .000

62.237 50 1.245 7.071 .000
23.587 134 .176

5509.446 185

(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Implementasi TQM
* Kepemimpinan

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 
Tabel 3. 14  Hasil Uji Linearitas Budaya Organisasi terhadap Implementasi TQM 

ANOVA Table

5485.8 40 137.146 842.1 .000
5445.2 1 5445.2 33434 .000
40.665 39 1.043 6.402 .000
23.615 145 .163
5509.4 185

(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Implementasi TQM *
Budaya Organisasi

Sum of
Square

s df
Mean

Square F Sig.

 
 

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada 

linearity sebesar 0,000 baik antara keefektifan kepemimpinan terhadap implementasi 

TQM maupun budaya organisasi terhadap implementasi TQM. Karena signifikansi 

kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecemasan dan 

optimisme terdapat hubungan yang linear. Karena signifikansi kurang dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel keefektifan kepemimpinan terhadap 

implementasi TQM maupun budaya organisasi terhadap implementasi TQM terdapat 

hubungan yang linear. 
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3.6.3 Uji Hipotesis 

Sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dan hipotesis 

sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka uji hipotesis 

akan dilakukan dengan analisis korelasional.  

a. Korelasi Parsial 

Teknik korelasi parsial menurut Irianto, A (1988) bertujuan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan mempertimbangkan hubungan variabel bebas lainnya terhadap 

variabel terikat yang juga dicari kontribusinya. Pendapat yang hampir sama 

dikemukakan oleh Ary, et.al. (1982) bahwa korelasi parsial menyangkut 

hubungan yang masih tertinggal diantara dua variabel setelah pengaruh 

uinum dari satu atau lebih variabel yang lain dihiiangkan. Dua pendapat 

di atas menjelaskan bahwa, korelasi parsial berfungsi untuk mengetahui 

besarnya kontribusi murni masing-mining  variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan memisahkan variabel bebas lainnya. 

Penelitian ini menggunakan teknik korelasi parsial bertujuan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi murni variabel Keefektifan kepemimpinan 

(X1) terhadap implementasi total quality management (Y) dengan 

memisahkan variabel budaya organisasi, serta untuk mengetahui besarnya 

kontribusi murni variabel budaya organisasi (X2) terhadap implementasi total 

quality management (Y) dengan memisahkan variabel Keefektifan 

kepemimpinan. 

Dari hasil analisis akan disimpulkan bahwa jika r hitung (rh) lebih 

besar (>) dari tabel (r1) atau signifikansi X1 lebih kecil dibandingkan 
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dengan taraf signifikansi a.=0,05 (5%), maka hipotesis nihil (H0) ditolak, 

sedangkan hipotesis kerja (Ha) diterima. 

Perhitungan selanjutnya digunakan analisis korelasi parsial dengan bantuan 

perangkat lunak program SPSS for windows Release 12. 

b.  Korelasi Berganda (Multiple Correlation) 

Analisis korelasi berganda adalah analisis tentang hubungan dua atau lebih 

variabel bebas (Independent variable) dengan satu variabel terikat (dependent 

variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Keefektifan 

kepemimpinan (X1), dan budaya organisasi (X2), sedangkan variabel terikat 

adalah implementasi total quality management (Y). Analisis korelasi berganda 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 12. 

Kesimpulan yang akan diputuskan jika R hitung (Rh) lebih besar (>) dart 

R tabel (R1) berarti signifikan atau signifikansi F lebih kecil dibandingkan dengan 

taraf signifikansi 0,05, artinya maka hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis 

kerja (Ha) diterima.  

c. Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Analisis regresi linear sederhana dilakukan 

dengan menggunakan SPSS 12. 
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Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digolongkan 

signifikan jika t hitung > t tabel. Signifikansi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen juga dapat diketahui dari nilai signifikansi hitung 

dimana nilai signifikansi hitung harus lebih kecil dari nilai signifikansi yang 

diitetapkan. 

d. Regresi Linier dengan Dua Ubahan 

Analisa regresi linier dengan dua ubahan bertujuan untuk : (1) menemukan 

kontribusi masing-masing variabel bebas yaitu : keefektifan kepemimpinan 

(X1) dan budaya organisasi (X2) terhadap implementasi total quality 

management (Y) sebagai variabel terikat, (2) mencari persamaan garis regresi , 

(3) mencari korelasi antara prediktor dengan kriterium, (4) menguji signifikasi 

korelasi (Hadi S., 1995 : 2). Dengan demikian perhitungan dan pekerjam 

analisa regresi mencakup korelasi ganda (Multiple Correlation).  

Adapun model regresi linier dua ubahan adalah: Y' = a1X1 + a2X2 + K (Y. 

= Prediksi Implementasi total quality management, X1=Keefektifan 

kepemimpinan, X2 = budaya organisasi, a=Koefisien prediktor  dan K = 

Bilangan konstan). Dengan analisa regresi dapat menemukan harga F garis 

regresi, dan dapat menguji signifikasi F. (Hadi, 1982 : 2). Kesimpulan yang akan 

diambil jika F hitung (Fh) lebih besar (>) dari F tabel (F1) berarti signifikan atau 

signifikansi F lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, maka 

hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima. Perhitungan 

selanjutnya dengan bantuan perangkat lunak program SPSS for windows 

Release12. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh  Keefektifan Kepemimpinan terhadap Implementasi TQM 

dengan Variabel Kontrol Budaya Organisasi. 

Hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan 

ada pengaruh keefektifan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

implementasi TQM dengan variabel kontrol budaya organisasi .  

Hal ini berarti bahwa semakin efektif  kepemimpinan kepala 

sekolah maka akan diikuti peningkatan implementasi TQM. 

Kesimpulan diatas didasarkan pada hasil analisis korelasi parsial 

antara keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dan implementasi TQM, 

dimana nilai korelasi sebesar 0.262 dengan taraf signifikansi 0.000 pada 

korelasi parsial dengan variabel kontrol budaya organisasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan 

implementasi TQM, salah satunya dipengaruhi oleh keefektifan 

kepemimpinan kepala sekolah. Dengan adanya kepemimpinan kepala 

sekolah yang efektif dalam arti memiliki kapasitas dalam bentuk 

psikologi   seorang pemimpin, relation behaviour, task behaviour, 

conceptual skill, human relation skill, technical skilll, penyesuaian terhadap 

lingkungan, kharisma pemimpin  dapat berpengaruh positif terhadap 

implementasi TQM, dalam hal ini adalah implementasi TQM di SMK 

Negeri di Kota Semarang kelompok teknologi dan industri.  
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Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa keefektifan 

kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri Kota Semarang 

kelompok teknologi dan industri dalam kategori mendekati sangat baik 

yang ditunjukkan dan prosentase skor 89.534% dari skor maksimal 100 %. 

Hal ini berarti  sebagian besar kepala sekolah di SMK Negeri Kota 

Semarang kelompok teknologi dan industri  mempunyai kemampuan 

yang baik dalam hal psikologi   seorang pemimpin, relation behaviour, 

task behaviour, conceptual skill, human relation skill, technical skilll, 

penyesuaian terhadap lingkungan, kharisma pemimpin.  

Dengan adanya kondisi kepemimpinan yang efektif tersebut 

mampu memberikan suasana yang baik terhadap implementasi TQM. 

Implementasi TQM yang dimaksud disini adalah suatu penerapan 

pola manajemen yang berorientasi pada mutu atau output 

pendidikan dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan 

semua anggota yang terlibat dalam proses belajar mengajar yang ditandai 

dengan adanya proses perbaikan yang berkelanjutan, peningkatan 

produktivitas, efisien dan efektif, yang diharapkan dapat memenuhi harapan 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Hasil penelitian ini 

selaras dengan Syafarudin (2002 : 57) yang menyatakan bahwa 

implementasi TQM sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah 

satu faktornya adalah kepemimpinan sedangkan faktor-faktor yang lain 

adalah pendidikan dan pelatihan,budaya (iklim organisasi), fokus pelanggan, 

metode ilmiah dan alat-alatnya, data-data yang bermakna, serta tim 

penyelesaian masalah. 
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4.1.1 Uji Regresi Linear Sederhana antara Keefektifan Kepemimpinan 

terhadap Implementasi TQM  

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi 

linear sederhana SPSS versi 12 for Windows XP adalah sebagai 

berikut, 

Tabel 4.1  Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana antara Keefektifan 

Kepemimpinan terhadap Implementasi TQM 

Coefficientsa

70.632 6.700 10.542 .000
.165 .031 .364 5.301 .000

(Constant)
Kep

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TQMa. 
 

 
Berdasarkan analisis regresi linear sederhana antara 

keefektifan kepemimpinan terhadap implementasi TQM diperoleh 

persamaan regresi : Y’ = 70.632 + 0.165 X1. Y’ dalam persamaan ini 

adalah nilai implementasi TQM yang diprediksikan sedangkan X1 

dalam persamaan ini adalah nilai keefektifan kepemimpinan yang 

ditetapkan untuk memprediksikan nilai Y’.  

Nilai uji koefisien regresi linear sederhana (uji t) pada hasil 

uji  regresi linear sederhana diatas digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen yaitu keefektifan kepemimpinan (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu implementasi TQM 

(Y). Nilai uji t yang signifikan menunjukkan bahwa pengaruh yang 

terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).  

Nilai uji t hasil uji regresi linear sederhana antara keefektifan 
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kepemimpinan terhadap implementasi TQM seperti tertampil diatas 

adalah 5.301. Nilai t tabel untuk tingkat signifikansi 5% pada derajat 

kebebasan (df) = 183 (diperoleh dari : jumlah data-jumlah variabel 

bebas – 1), diperoleh  1.973 (dicek dengan excel : =tinv 0.05, 183).  

Perbandingan antara t hitung dengan t tabel menunjukkan 

bahwa t hitung > t tabel (5.301 > 1.973) sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti  bahwa ada pengaruh yang signifikan  antara 

keefektifan kepemimpinan dengan implementasi TQM. Hasil uji t 

tersebut selaras dengan nilai signifikansi yaitu 0.000 yang lebih kecil 

dari 0.025 (uji dua pihak) yang berarti bahwa koefisien regresi 

signifikan dan berarti pula keefektifan kepemimpinan secara nyata 

berpengaruh terhadap implementasi TQM. Kurva berikut merupakan 

visualisasi posisi t hitung, t tabel, daerah penerimaan Ho dan daerah 

penolakan Ho  pada kurva normal uji dua pihak. 

 

Gambar 4.1   Visualisasi Nilai Uji t  Analisis Regresi linear sederhana 

antara Keefektifan Kepemimpinan terhadap Implementasi 

TQM 

-1.973 

Daerah 
Penolakan Ho 

Daerah 
Penolakan Ho 

1.973 
5.301 
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Hasil analisis regresi linear sederhana yang lain antara 

Keefektifan Kepemimpinan terhadap Implementasi TQM adalah  

koefisien determinasi, seperti tertampil pada tabel berikut, 

Tabel 4.2 Tabel Koefisien Determinasi antara Keefektifan 

Kepemimpinan terhadap Implementasi TQM 

Model Summaryb

.364a .132 .128 5.097
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kepa. 

Dependent Variable: TQMb. 
 

 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

prosentase nilai Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi atau 

seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen 

yaitu keefektifan kepemimpinan terhadap variable dependen yaitu 

implementasi TQM. Nilai koefisien determinasi adalah 0.132 %. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas keefektifan 

kepemimpinan memberi sumbangan pengaruh terhadap implementasi 

TQM sebesar 13.2 %, sedangkan sisanya sebesar 86.8 % dipengaruhi  

oleh variabel lain yang di luar model regresi ini. 

 

4.1.2 Uji Korelasi Parsial antara Keefektifan Kepemimpinan terhadap 

Implementasi Total Quality Management dengan Variabel  Kontrol 

Budaya Organisasi. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan partial 

correlation SPSS versi 12 for Windows XP adalah sebagai 
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berikut, 

Tabel 4.3  Hasil Korelasi Parsial dengan Variabel Kontrol Budaya 

Organisasi 

Partial Corr 
Correlations

1.000 .364 .549
. .000 .000

0 184 184
.364 1.000 .404
.000 . .000
184 0 184
.549 .404 1.000
.000 .000 .
184 184 0

1.000 .186
. .011

0 183
.186 1.000
.011 .
183 0

Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df

Kep

TQM

Bud

Kep

TQM

Control Variables
-none-a

Bud

Kep TQM Bud

Cells contain zero-order (Pearson) correlations.a. 
 

 Berdasarkan hasil analisis korelasi parsial dengan 

variabel kontrol budaya organisasi, seperti tertampil pada bagian 

kedua tabel diatas, diperoleh nilai  korelasi antara budaya organisasi 

dengan implementasi TQM sebesar 0.186 dengan taraf signifikansi 

0.011. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang signifikan 

antara budaya organisasi terhadap implementasi TQM dengan nilai 

hubungan sebesar 0.186 dan  arah hubungannya adalah positif karena 

nilai r positif yang berarti semakin tinggi budaya organisasi maka 

semakin meningkatkan keberhasilan implementasi TQM. 

 

 

 



93 
 

 

4.1.3  Deskripsi Data Keefektifan Kepemimpinan 

Data keefektifan kepemimpinan kepala sekolah yang 

diambil dengan kuesioner yang berisi 60  butir soal  yang, valid dengan 

4 alternatif jawaban sesuai rating scale (1 s.d. 4) sehingga didapatkan 

skor ideal maksimal (4 x 60 = 240) dan skor minimal (1 x 60 = 60), 

rentang skor ideal 60 s.d. 240. Dari hasil jawaban responden didapatkan 

rentang skor 184 s.d. 240 dengan nilai rata-rata sebesar 214.88 dan 

standar deviasinya sebesar 12.037. Rata-rata tersebut berada hampir 

mendekati jumlah skor idealnya. Jumlah skor yang didapatkan secara 

keseluruhan sebanyak 39968 sedangkan skor ideal totalnya sebesar (60 x 

4 x 186 = 44640) sehingga persentase skor keseluruhan sebesar 

(39968/44640 x 100% = 89,534%). Angka tersebut termasuk dalam 

kategori sangat tinggi . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

dan gambar berikut, 

Tabel 4.4  Statistik Deskriptif Keefektifan Kepemimpinan 
 

186 56 184 240 39968 214.88 12.037
186

Kepemimpinan
Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2  Posisi Prosentase Data Keefektifan  Kepemimpinan pada 

skala kontinum 0% - 100% 

0% 25% 75% 100% 89.534% 

Sangat 
Tidak 
baik 

Cukup 
baik 

baik Sangat 
baik 

≈ Sangat  baik 
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Gambar 4.3  Grafik Histogram Distribusi Frekuensi Keefektifan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Grafik histogram pada gambar 4.2.1.2 di atas mengambarkan 

secara visual distribusi data dimana data tersebar pada interval 184 

s.d. 240 yangmana berarti bahwa sangat tingginya skor keefektifan 

kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri kota Semarang 

kelompok teknologi industri yang berarti bahwa keefektifan 

kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri kota Semarang 

kelompok teknologi industri adalah sangat baik, hal ini juga 
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didukung dengan persentase secara keseluruhan mencapai 89.534 %. 

 

4.2 Pengaruh  Budaya Organisasi terhadap Implementasi TQM dengan 

Variabel Kontrol Keefektifan Kepemimpinan. 

Hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan 

ada pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi TQM 

dengan variable kontrol keefektifan kepemimpinan.  Hal ini 

berarti bahwa semakin baik dan kuat budaya organisasi sekolah 

maka akan diikuti peningkatan implementasi TQM. Kesimpulan diatas 

didasarkan pada hasil analisis korelasi parsial antara budaya organisasi 

kepala sekolah dan implementasi TQM, dimana nilai korelasi sebesar 0.186 

dengan taraf signifikansi 0.000 pada korelasi parsial dengan variabel 

kontrol budaya organisasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan 

implementasi TQM, salah satunya dipengaruhi oleh budaya organisasi 

sekolah.  Dengan adanya budaya organisasi sekolah yang baik dan kuat 

yang terindikasi  pada individual initiative, risk tolerance, direction, 

integration, management support, control, identity, reward system, conflict 

tolerance, dan communication patern   akan mendorong pegawai untuk 

bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat implementasi TQM 

menjadi semakin baik, yang dalam hal ini adalah implementasi TQM di 

SMK Negeri di Kota Semarang kelompok teknologi dan industri.  

Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa budaya organisasi 
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kepala sekolah di SMK Negeri Kota Semarang kelompok teknologi 

dan industri dalam kategori mendekati sangat baik yang ditunjukkan dan 

prosentase skor 89.026% dari skor maksimal 100 %. Hal ini berarti  

sebagian besar  SMK Negeri di Kota Semarang pada kelompok 

teknologi dan industri  mempunyai budaya organisasi yang baik dalam 

hal ini meliputi individual initiative, risk tolerance, direction, integration, 

management support, control, identity, reward system, conflict tolerance, 

dan communication patern.  

Dengan adanya kondisi budaya organisasi yang baik dan kuat 

tersebut mampu memberikan suasana yang kondusif terhadap 

implementasi TQM. Implementasi TQM yang dimaksud disini 

adalah suatu penerapan pola manajemen yang berorientasi pada 

mutu atau output pendidikan dan dilaksanakan secara menyeluruh 

dengan melibatkan semua anggota yang terlibat dalam proses belajar 

mengajar yang ditandai dengan adanya proses perbaikan yang 

berkelanjutan, peningkatan produktivitas, efisien dan efektif, yang 

diharapkan dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

pendidikan. Hasil penelitian ini selaras dengan Syafarudin (2002 : 57) yang 

menyatakan bahwa implementasi TQM sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dimana salah satu faktornya adalah budaya (iklim organisasi) 

sedangkan faktor-faktor yang lain adalah pendidikan dan pelatihan, 

kepemimpinan, fokus pelanggan, metode ilmiah dan alat-alatnya, data-data 

yang bermakna, serta tim penyelesaian masalah. 
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4.2.1 Uji Regresi linear sederhana antara Budaya organisasi terhadap 

Implementasi TQM 

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi 

linear SPSS versi 12 for Windows XP adalah sebagai berikut, 

Tabel 4.5  Hasil Analisis Regresi linear sederhana antara Budaya organisasi 

terhadap Implementasi TQM 

Coefficientsa

67.722 6.412 10.562 .000
.257 .043 .404 5.994 .000

(Constant)
Bud

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TQMa. 
 

 
Berdasarkan analisis regresi linear sederhana antara budaya 

organisasi terhadap implementasi TQM diperoleh persamaan regresi : 

Y’ = 67.722 + 0.257 X2. Y’ dalam persamaan ini adalah nilai 

implementasi TQM yang diprediksikan sedangkan X2 dalam 

persamaan ini adalah nilai budaya organisasi yang ditetapkan untuk 

memperidiksikan nilai Y’.  

Nilai uji koefisien regresi linear sederhana (uji t) pada hasil 

uji  regresi linear sederhana diatas digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen yaitu budaya organisasi (X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu implementasi TQM 

(Y). Nilai uji t yang signifikan menunjukkan bahwa pengaruh yang 

terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).  

Nilai uji t hasil uji regresi linear sederhana antara budaya 
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organisasi terhadap implementasi TQM seperti tertampil diatas adalah 

5.994. Nilai t tabel untuk tingkat signifikansi 5% pada derajat 

kebebasan (df) = 183 (diperoleh dari : jumlah data-jumlah variabel 

bebas – 1), diperoleh  1.973 (dicek dengan excel : =tinv 0.05, 183).  

Perbandingan antara t hitung dengan t tabel menunjukkan 

bahwa t hitung > t tabel (5.994 > 1.973) sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti  bahwa ada pengaruh yang signifikan  antara 

budaya organisasi dengan implementasi TQM. Hasil uji t tersebut 

selaras dengan nilai signifikansi yaitu 0.000 yang lebih kecil dari 

0.025 (uji dua pihak) yang berarti bahwa koefisien regresi signifikan 

dan berarti pula budaya organisasi secara nyata berpengaruh terhadap 

implementasi TQM. Kurva berikut merupakan visualisasi posisi t 

hitung, t tabel, daerah penerimaan Ho dan daerah penolakan Ho  pada 

kurva normal uji dua pihak. 

 

Gambar 4.4  Visualisasi Nilai Uji t  Analisis Regresi linear sederhana 

antara Budaya organisasi terhadap Implementasi TQM 

-1.973 

Daerah 
Penolakan Ho 

Daerah 
Penolakan Ho 

1.973 
5.994 
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Hasil analisis regresi linear sederhana yang lain antara 

Keefektifan Kepemimpinan terhadap Implementasi TQM adalah  

koefisien determinasi, seperti tertampil pada tabel berikut, 

Tabel 4.6  Tabel Koefisien Determinasi antara Budaya Organisasi 

terhadap Implementasi TQM 

Model Summaryb

.404a .163 .159 5.005
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Buda. 

Dependent Variable: TQMb. 
 

 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

prosentase nilai Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi atau 

seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel 

independen yaitu budaya organisasi terhadap variable dependen yaitu 

implementasi TQM. Nilai koefisien determinasi adalah 0.163 %. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas budaza 

organisasi  memberi sumbangan pengaruh terhadap implementasi 

TQM sebesar 16.3 %, sedangkan sisanya sebesar 83.7 % dipengaruhi  

oleh variabel lain yang di luar model regresi ini. 

 

4.2.2 Uji Korelasi Parsial antara Budaya Organisasi terhadap 

Implementasi Total Quality Management  

Hasil perhitungan dengan menggunakan partial 

correlation SPSS versi 12 for Windows XP adalah sebagai 
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berikut, 

Tabel 4.7 Hasil Korelasi Parsial dengan Variabel Kontrol Keefektifan 

Kepemimpinan 

Partial Corr 
Correlations

1.000 .404 .364
. .000 .000

0 184 184
.404 1.000 .549
.000 . .000
184 0 184
.364 .549 1.000
.000 .000 .
184 184 0

1.000 .262
. .000

0 183
.262 1.000
.000 .
183 0

Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df

TQM

Bud

Kep

TQM

Bud

Control Variables
-none-a

Kep

TQM Bud Kep

Cells contain zero-order (Pearson) correlations.a. 
 

 
Berdasarkan hasil analisis korelasi parsial dengan 

variabel kontrol keefektifan kepemimpinan, seperti tertampil 

pada bagian kedua tabel diatas, diperoleh nilai  korelasi antara 

budaya organisasi dengan implementasi TQM sebesar 0.262 dengan 

taraf signifikansi 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang signifikan antara budaya organisasi terhadap 

implementasi TQM dengan nilai hubungan sebesar 0.262 dan  arah 

hubungannya adalah positif karena nilai r positif yang berarti 

semakin tinggi budaya organisasi maka semakin meningkatkan 

keberhasilan implementasi TQM. 
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4.2.3  Deskripsi Data Budaya Organisasi  

Data budaya organisasi yang diambil dengan kuesioner 

yang berisi 42  butir soal  yang, valid dengan 4 alternatif jawaban 

sesuai rating scale (1 s.d. 4) sehingga didapatkan skor ideal maksimal 

(4 x 42 = 168) dan skor minimal (1 x 42 = 42), rentang skor ideal 42 

s.d. 168. Dari hasil jawaban responden didapatkan rentang skor 126 

s.d. 168 dengan nilai rata-rata sebesar 149.6 dan standar deviasinya 

sebesar 8.598. Rata-rata tersebut berada hampir mendekati jumlah skor 

idealnya. Jumlah skor yang didapatkan secara keseluruhan sebanyak 

27819 sedangkan skor ideal totalnya sebesar (42 x 4 x 186 = 31248) 

sehingga persentase skor keseluruhan sebesar (27819/31248 x 100% = 

89,026%). Angka tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar  berikut, 

Tabel 4.8  Statistik Deskriptif Budaya Organisasi 
 

186 42 126 168 27819 149.6 8.598
186

Budaya Organisasi
Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Posisi Prosentase Data Budaya Organisasi pada skala 

kontinum 0% - 100% 
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Gambar 4.6  Grafik Histogram Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi 

Nampak dari grafik tersebut bahwa data tersebar  pada 

interval 126 s.d. 168 yang mengambarkan bahwa sangat 

tingginya skor budaya organisasi sekolah di SMK Negeri kota 

Semarang kelompok teknologi industri yang berarti bahwa 

budaya organisasi sekolah rata-rata SMK Negeri kota Semarang 

kelompok teknologi industri adalah sangat baik, hal ini juga 

didukung dengan persentase secara keseluruhan mencapai 89.026%. 
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4.3 Hubungan Secara Bersama-sama Keefektifan Kepemimpinan dan 

Budaya organisasi Kepala Sekolah Dengan Implementasi TQM 

Hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan 

ada pengaruh keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi  

kepala sekolah terhadap implementasi TQM. Hal ini berarti 

bahwa semakin efektif  kepemimpinan kepala sekolah dan semakin 

baik dan kuat budaya organisasi maka akan diikuti peningkatan 

implementasi TQM. Kesimpulan diatas didasarkan pada hasil analisis 

korelasi ganda antara keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi 

terhadap implementasi TQM, dimana nilai korelasi sebesar 0.438. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan 

implementasi TQM, diantaranya dipengaruhi oleh keefektifan kepemimpinan 

dan budaya organisasi sekolah.  Dengan adanya kepemimpinan kepala 

sekolah yang efektif dalam arti memiliki kapasitas dalam bentuk 

psikologi   seorang pemimpin, relation behaviour, task behaviour, 

conceptual skill, human relation skill, technical skilll, penyesuaian terhadap 

lingkungan, kharisma pemimpin dan ditunjang dengan budaya organisasi 

sekolah yang baik dan kuat yang terindikasi  pada individual initiative, 

risk tolerance, direction, integration, management support, control, identity, 

reward system, conflict tolerance, dan communication patern   maka akan 

mendorong pegawai untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga 

tingkat implementasi TQM menjadi semakin baik, yang dalam hal ini 

adalah implementasi TQM di SMK Negeri di Kota Semarang kelompok 

teknologi dan industri.  
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Dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan 

didukung dengan kondisi budaya organisasi yang baik dan kuat maka 

akan mampu memberikan suasana yang kondusif terhadap 

implementasi TQM. Implementasi TQM yang dimaksud disini 

adalah suatu penerapan pola manajemen yang berorientasi 

pada mutu atau output pendidikan dan dilaksanakan secara 

menyeluruh dengan melibatkan semua anggota yang terlibat dalam 

proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya proses 

perbaikan yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, efisien dan 

efektif, yang diharapkan dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses pendidikan. Hasil penelitian ini selaras dengan 

Syafarudin (2002 : 57) yang menyatakan bahwa implementasi TQM 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana dua diantara  faktor 

tersebut adalah kepemimpinan dan budaya (iklim organisasi) sedangkan 

faktor-faktor yang lain adalah pendidikan dan pelatihan, , fokus 

pelanggan, metode ilmiah dan alat-alatnya, data-data yang bermakna, 

serta tim penyelesaian masalah. 

 Model regresi ganda dari hasil analisis didapatkan 

persamaan Y’ = 58.517 + 0.092 X1 + 0.186 X2. Hal ini berarti bahwa 

jika keefektifan kepemimpinan kepala sekolah berubah satu satuan 

maka implementasi TQM akan berubah sebesar 0.092 satuan dan jika 

budaya organisasi sekolah berubah satu satuan maka 

implementasi TQM akan berubah sebesar 0.186 satuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan hubungan keefektifan 
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kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi sekolah 

terhadap implementasi TQM memiliki hubungan yang erat. 

Hal tersebut dapat dipahami karena jika kepala sekolah 

semakin efektif dalam melaksanakan kepemimpinannya, maka akan 

mampu mengelola, mengatur secara baik dan optimal   sumber daya 

manusia yang ada di sekolah  sehingga seluruh komponen sekolah 

mampu bekerja secara baik dan optimal yangmana pada akhirnya 

membantu terwujudnya implementasi Total Quality Management yang 

lebih baik di sekolah. Jika keefektifan kepemimpinan kepala 

sekolah kurang baik, yang diindikasikan  ketidakmampuan atau 

kekurangmampuan mengelola dan mengatur sumberdaya manusia 

yang ada di sekolah maka  implementasi TQM juga akan kurang baik. 

Budaya organisasi sekolah memiliki pengaruh yang 

lebih tinggi terhadap implementasi TQM dibandingkan dengan 

keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Budaya organisasi sekolah 

merupakan faktor penting yang tidak tertulis bagi seorang  pegawai 

untuk dapat bekerja dengan mantap, penuh antusias dan penuh 

komitmen. Jika budaya organisasi baik dan kuat yang terindikasi  

pada individual initiative, risk tolerance, direction, integration, 

management support, control, identity, reward system, conflict 

tolerance, dan communication patern maka pegawai akan bekerja 

dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat implementasi TQM 

semakin baik dan  jika budaya organisasi buruk dan lemah, 

maka tingkat implementasi TQM menjadi menurun. 
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4.3.1 Uji Regresi Linear Ganda Keefektifan Kepemimpinan dan 

Budaya organisasi Kepala Sekolah Dengan Implementasi TQM 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara 

linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, ..Xn) 

dengan variabel. dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis 

regresi linear SPSS versi 12 for Windows XP adalah sebagai 

berikut, 

Tabel 4.9  Hasil Analisis Regresi Linear Ganda antara Keefektifan 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap 

Implementasi TQM 

Coefficientsa

58.517 7.271 8.048 .000
.092 .036 .203 2.557 .011
.186 .050 .293 3.679 .000

(Constant)
Kep
Bud

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TQMa. 
 

 
Berdasarkan analisis regresi linear ganda antara 

keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

implementasi TQM diperoleh persamaan regresi : Y’ = 58.517 + 

0.092 X1 + 0.186 X2. Y’ dalam persamaan ini adalah nilai 
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implementasi TQM yang diprediksikan sedangkan X1 yang 

merupakan keefektifan kepemimpinan dan  X2 yang merupakan 

nilai budaya organisasi adalah variabel yang ditetapkan untuk 

memprediksikan nilai Y’.  

Nilai uji koefisien regresi secara parsial (uji t) pada hasil 

uji  regresi linear ganda diatas digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen yaitu keefektifan kepemimpinan (X1) dan 

budaya organisasi (X2) secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu implementasi TQM 

(Y). Nilai uji t yang signifikan menunjukkan bahwa pengaruh yang 

terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).  

Nilai uji t hasil uji regresi linear ganda antara keefektifan 

kepemimpinan  dan budaya organisasi terhadap implementasi TQM 

seperti tertampil diatas secara berturut-turut adalah 2.557 dan 

3.679. Nilai t tabel untuk tingkat signifikansi 5% pada derajat 

kebebasan (df) = 183 (diperoleh dari : jumlah data-jumlah variabel 

bebas – 1), diperoleh  1.973 (dicek dengan excel : =tinv 0.05, 183).  

Perbandingan antara t hitung dengan t tabel menunjukkan 

bahwa t hitung > t tabel (2.557 > 1.973 dan 3.679 > 1.973) 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti  bahwa ada 

pengaruh yang signifikan  antara keefektifan kepemimpinan dan 

ibudaya organisasi terhadap implementasi TQM. Hasil uji t tersebut 

selaras dengan nilai signifikansi yaitu 0.011 dan 0.000 yangmana 

lebih kecil dari 0.025 (uji dua pihak) yang berarti bahwa koefisien 
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regresi signifikan yang berarti pula budaya organisasi secara nyata 

berpengaruh terhadap implementasi TQM. Kurva berikut 

merupakan visualisasi posisi t hitung, t tabel, daerah penerimaan 

Ho dan daerah penolakan Ho  pada kurva normal uji dua pihak. 

 

 

Gambar 4.7  Visualisasi Nilai Uji t  Analisis Regresi Linear Ganda 

antara Keefektifan Kepemimpinan dan Budaya 

organisasi terhadap Implementasi TQM 

Nilai koefisien regresi secara bersama-sama dapat dilihat 

pada hasil analisis regresi linear ganda bagian uji F. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y), atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil Analisis 

regresi linear ganda bagaian uji F seperti tertampil berikut, 
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Tabel 4.10  Hasil Uji F antara Keefektifan Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi terhadap Implementasi TQM 

ANOVAb

1059.058 2 529.529 21.774 .000a

4450.388 183 24.319
5509.446 185

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Bud, Kepa. 

Dependent Variable: TQMb. 
 

 
Nilai uji F pada hasil uji regresi linear ganda antara 

keefektifan kepemimpinan  dan budaya organisasi terhadap 

implementasi TQM seperti tertampil diatas yaitu 21.774. Nilai F 

tabel untuk tingkat signifikansi 5% pada derajat kebebasan df1 = 2 

(jumlah variable-1) dan df2 = 183 (diperoleh dari : jumlah data-

jumlah variabel bebas – 1), diperoleh  3.045 (dicek dengan excel : 

=finv 0.05,2,183).  

Perbandingan antara F hitung dengan F tabel 

menunjukkan bahwa F hitung > F tabel (21.774 > 3.045) sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti  bahwa ada pengaruh yang 

signifikan  antara keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi 

secara bersama-sama terhadap implementasi TQM. Hasil uji F 

tersebut selaras dengan nilai signifikansi yaitu 0.011 dan 0.000 

yangmana lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa koefisien regresi 

signifikan yang berarti pula keefektifan kepemimpan dan budaya 

organisasi secara bersama-sama  berpengaruh terhadap 

implementasi TQM.  
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Hasil analisis regresi linear ganda yang lain antara 

variabel independen yaitu keefektifan Kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap variabel dependen yaitu Implementasi TQM 

adalah  koefisien determinasi, seperti tertampil pada tabel berikut, 

Tabel 4.11 Tabel Koefisien Determinasi antara Keefektifan 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap 

Implementasi TQM 

Model Summaryb

.438a .192 .183 4.931
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Bud, Kepa. 

Dependent Variable: TQMb. 
 

 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

prosentase nilai Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi atau 

seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel 

independen yaitu keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi 

terhadap variable dependen yaitu implementasi TQM. Nilai 

koefisien determinasi adalah 0.192 %. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas budaza organisasi  memberi 

sumbangan pengaruh terhadap implementasi TQM sebesar 19.2 %, 

sedangkan sisanya sebesar 80.8 % dipengaruhi  oleh variabel lain 

yang di luar model regresi ini. 
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4.3.2 Uji Korelasi Ganda Keefektifan Kepemimpinan dan Budaya 

organisasi Kepala Sekolah Dengan Implementasi TQM 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel independen  terhadap variabel 

dependen secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa 

besar hubungan yang terjadi antara variabel independen  

secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar 

antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan 

yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 

maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Hasil uji korelasi 

ganda sebagai berikut, 

 

Tabel 4.12  Hasil Korelasi Ganda 

Model Summaryb

.438a .192 .183 4.931
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Bud, Kepa. 

Dependent Variable: TQMb. 
 

 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 

0,438. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

sedang antara keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi 

terhadap implementasi TQM. 
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4.3.3 Deskripsi Data Budaya Organisasi Implementasi Total Quality 

Management 

Data Implementasi TQM yang diambil dengan kuesioner 

yang berisi 30  butir soal  yang, valid dengan 4 alternatif jawaban 

sesuai rating scale (1 s.d. 4) sehingga didapatkan skor ideal 

maksimal (4 x 30 = 120) dan skor minimal (1 x 30 = 30), rentang 

skor ideal 30 s.d. 120. Dari hasil jawaban responden didapatkan 

rentang skor 93 s.d. 120 dengan nilai rata-rata sebesar 106.09 dan 

standar deviasinya sebesar 5.457. Rata-rata tersebut berada relatif 

mendekati jumlah skor idealnya. Jumlah skor yang didapatkan 

secara keseluruhan sebanyak 19733 sedangkan skor ideal totalnya 

sebesar (30 x 4 x 186 = 22320) sehingga persentase skor keseluruhan 

sebesar (19733/22320 x 100% = 88.4%). Angka tersebut termasuk 

dalam kategori sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel dan gambar  berikut, 

Tabel 4.13  Statistik Deskriptif Implementasi TQM 
 

186 27 93 120 19733 106.09 5.457
186

Implementasi TQM
Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.8 Posisi Prosentase Data Implementasi TQM pada skala 

kontinum 0% - 100% 

0% 25% 75% 100% 88.4% 

Sangat 
Tidak 
baik 

Cukup 
baik 

baik Sangat 
baik 

≈ Sangat  baik 
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Gambar 4.9  Grafik Histogram Distribusi Frekuensi Implementasi TQM  

Nampak dari grafik tersebut bahwa data tersebar  pada 

interval 93 s.d. 120 yang mengambarkan bahwa sangat 

tingginya skor implementasi TQM di SMK Negeri kota 

Semarang kelompok teknologi industri yang berarti bahwa 

implementasi TQM rata-rata SMK Negeri kota Semarang 

kelompok teknologi industri adalah sangat baik, hal ini juga 

didukung dengan persentase secara keseluruhan mencapai 88.4%. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah berkorelasi positif dan signifikan 

dengan implementasi TQM dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0.186 

pada tingkat signifikansi 0.011 untuk korelasi parsial dengan variabel 

kontrol budaya organisasi. Hal ini berarti bahwa semakin efektif  

kepemimpinan kepala sekolah maka akan diikuti peningkatan 

implementasi TQM.  

Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah SMK Negeri di Kota Semarang 

pada kelompok teknologi dan industri dalam kategori sangat efektif. Hal 

ini didasarkan prosentase penilaian guru terhadap keefektifan kepemimpinan 

kepala sekolah sebesar 89,534% dari penilaian maksimal 100%. Ini berarti  

sebagian besar kepala sekolah di SMK Negeri Kota Semarang kelompok 

teknologi dan industri  mempunyai kemampuan yang baik dalam hal 

psikologi   seorang pemimpin, relation behaviour, task behaviour, 

conceptual skill, human relation skill, technical skilll, dan penyesuaian 

terhadap lingkungan, kharisma pemimpin.  

2. Budaya organisasi sekolah berkorelasi positif dan signifikan dengan 

implementasi TQM, dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0.262 pada 

pada tingkat signifikansi 0.000 untuk korelasi parsial dengan variabel kontrol 

keefektifan kepemimpinan. Hal ini berarti bahwa semakin baik dan kuat 
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budaya organisasi sekolah maka akan diikuti peningkatan implementasi 

TQM Budaya organisasi di SMK Negeri di Kota Semarang pada kelompok 

teknologi dan industri dalam kategori sangat baik. Hal ini didasarkan 

prosentase penilaian guru terhadap keefektifan kepemimpinan kepala sekolah 

sebesar 89,026% dari penilaian maksimal 100%. Ini berarti  sebagian besar  

SMK Negeri di Kota Semarang pada kelompok teknologi dan industri  

mempunyai budaya organisasi yang baik dalam hal ini meliputi : individual 

initiative, risk tolerance, direction, integration, management support, control, 

identity, reward system, conflict tolerance, dan communication patern.  

3. Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi sekolah 

secara bersama-sama  berkorelasi positif dan signifikan implementasi TQM, 

dengan koefisien korelasi berganda sebesar 0.438. Tingkat signifikansi 

ditunjukan pada hasil uji F dengan Fhitung = 21.774 ( Ftabel =3.045, 21.774 

> 3.045) dengan tingkat signifikansi 0.000 (0.000 < 0.05). Hal ini berarti 

bahwa semakin efektif  kepemimpinan kepala sekolah dan semakin 

baik dan kuat budaya organisasi maka akan diikuti peningkatan 

implementasi TQM. Besarnya sumbangan pengaruh (kontribusi) 

keefektifan kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap implementasi TQM  

mencapai 19.2%.  

Persamaan regresi untuk memprediksikan variabel terikat yaitu implementasi 

TQM  melalui  variabel bebas yaitu keefektifan kepemimpinan dan budaya 

organisasi secara parsial dan secara bersama-sama adalah : Y’ = 70.632 + 

0.165 X1, Y’ = 67.722 + 0.257 X2, dan Y’ = 58.517 + 0.092 X1 + 0.186 X2. 

Implementasi TQM Negeri di Kota Semarang pada kelompok teknologi dan 
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industri dalam kategori sangat baik. Hal ini didasarkan prosentase penilaian 

guru terhadap keefektifan kepemimpinan kepala sekolah sebesar 88.4% dari 

penilaian maksimal 100%. Ini berarti  sebagian besar  SMK Negeri di Kota 

Semarang pada kelompok teknologi dan industri  mempunyai Tingkat 

implementasi TQM yang baik dalam hal ini meliputi : fokus pada 

pelanggan baik eksternal maupun internal, adanya keterlibatan total,  

adanya ukuran baku mutu lulusan sekolah, adanya komitmen, dan 

adanya perbaikan yang berkelanjutan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini terdapat keterbatasan  yang menurut peneliti perlu 

dipertimbangkan bagi semua pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian 

yang diperoleh. Keterbatasan tersebut adalah : 

1. Penelitian ini hanya terbatas dan berlaku untuk SMK Negeri di kota 

Semarang pada kelompok teknologi dan industri. 

2. Penelitian ini hanya terbatas berdasarkan persepsi guru atas keefektifan 

kepemimpinan, budaya organisasi dan implementasi TQM. 

5.2 Saran 
Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut, 

1. Bagi kepala sekolah di SMK Negeri Kota Semarang, selaku top 

management dan pemimpin di sekolahnya, perlu meningkatkan 
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keefektifan kepemimpinanya dalam upaya  meningkatkan implementasi 

TQM di sekolah yang dia pimpin. Kepala sekolah dalam upaya 

meningkatkan keefektifan kepemimpinannya perlu meningkatkan 

kemampuan yang dimilikinya dalam hal psikologi  sebagai seorang 

pemimpin, relation behaviour, task behaviour, conceptual skill, human 

relation skill, technical skilll, dan penyesuaian terhadap lingkungan, 

kharisma pemimpin.  

2. Bagi segenap praktisi pendidikan di SMK Negeri kota Semarang, yang di 

dalamnya meliputi guru dan kepala sekolah, perlu lebih memperkuat 

budaya organisasi sekolah yang baik, sehingga mendorong tercipta 

implementasi TQM yang lebih baik. Praktisi pendidikan dalam upaya 

memperkuat budaya organisasi sekolah yang baik  perlu menumbuhkan 

dan mengembangkan hal-hal positif dalam hal : individual initiative, risk 

tolerance, direction, integration, management support, control, identity, 

reward system, conflict tolerance, dan communication patern.  

3. Bagi Dinas Pendidikan kota Semarang, dalam memilih dan 

menempatkan kepala sekolah perlu mempertimbangkan tingkat 

keefektifan kepemimpinan yang dimiliki kepala sekolah 

tersebut. Dinas pendidikan kota Semarang dalam melakukan 

pembinaan, pembuatan dan pelaksanaan program serta dalam 

mengambil kebijakan perlu mempertimbangkan efek bagi 

terciptanya budaya organisasi sekolah  yang lebih baik dan 

kuat.  
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