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SARI 

Susnadati. 2007. Faktor-Faktor Determinan Keefektifan Organisasi SMA Negeri 
di Semarang pada Era Desentralisasi Pendidikan. Disertasi. Program Studi 
Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Semarang. Promotor: Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko. Kopromotor 
Pertama: Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. Kopromotor Kedua: Prof. Dr. Rustono, 
M.Hum. 

Kata Kunci: desentralisasi pendidikan, keefektifan organisasi, struktur organisasi, 
budaya organisasi, lingkungan organisasi, konflik organisasi.  

 
Sistem pendidikan nasional yang sentralistis ternyata kurang efektif karena 

berbagai investasi di bidang pendidikan tidak mampu mendongkrak peningkatan 
kualitas hasil pendidikan. Dengan desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah 
yang diwujudkan dalam bentuk manajemen berbasis sekolah, diharapkan sekolah 
mampu meningkatkan keefektifan organisasinya sehingga berimplikasi pada 
meningkatnya kualitas hasil pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan koefisien pengaruh faktor-faktor 
determinan keefektifan organisasi yang terdiri atas struktur organisasi, budaya 
organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik organisasi terhadap keefektifan 
organisasi SMA Negeri di Semarang. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
analisis faktor konfirmatori. Populasi penelitian adalah guru SMA Negeri di 
Semarang. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik sampel acak proporsional. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala bertingkat. Data 
diperoleh berdasarkan persepsi guru terhadap faktor-faktor determinan keefektifan 
organisasi SMA Negeri di Semarang. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan program statistik LISREL (linear structural relationship) second 
order. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma penelitian tidak sepenuhnya 

didukung oleh data empiris. Dari empat faktor determinan keefektifan organisasi 

yang diteliti diperoleh hasil bahwa hanya tiga faktor yang signifikan, yaitu 

struktur organisasi sebesar 0,90; budaya organisasi sebesar 0,76; dan lingkungan 

organisasi sebesar 0,95; sedangkan konflik organisasi ternyata tidak signifikan 

karena nilai t nya 0,00 < 1,96.  

Implikasi dari hasil penelitian adalah dalam upaya meningkatkan keefektifan 

organisasi SMA Negeri di Semarang dapat dilakukan melalui (1) meningkatkan 

pengelolaan lingkungan organisasi, struktur organisasi, budaya organisasi, atau 

indikator kunci (koefisiennya lebih besar dari 0,50) ; (2) memperbaiki persepsi 



 

ix 
 

guru; (3) meningkatkan persentase lulusan; serta (4) menyelaraskan kontrol dan 

fleksibilitas. 

Rekomendasi kepada Kepala SMA Negeri di Semarang, dalam rangka 

meningkatkan keefektifan sekolah dilakukan dengan cara (1) meningkatkan 

pengelolaan faktor-faktor determinan keefektifan organisasi yaitu lingkungan 

organisasi, struktur organisasi, dan budaya organisasi; (2) meningkatkan 

pengelolaan salah satu faktor tersebut; atau (3) meningkatkan pengelolaan 

indikator-indikator yang mempunyai koefisien tinggi.  

Rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, dalam rangka meningkatkan 

prosentase lulusan, profesionalitas pengawas, kemampuan manajerial kepala 

sekolah, serta memperbaiki pesepsi guru, degan cara (1) meningkatkan seleksi 

penerimaan siswa baru SMA sehingga hanya menerima siswa yang mempunyai 

kemampuan akademik kuat sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang perguruan tinggi; (2) mendirikan SMK di daerah pinggir kota yang 

terjangkau oleh siswa tidak mampu; (3) memberikan beasiswa bagi lulusan yang 

berpretasi akan tetapi tidak punya biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi; 

(4) memperbaiki seleksi calon pengawas dan kepala sekolah; (5) 

menyelenggarakan diklat calon pengawas dan kepala sekolah dengan substansi 

materi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; (6) meningkatkan kapasitas 

guru; (7) meningkatkan kesejahteraan guru agar dapat konsentrasi dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya.  
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Rekomendasi kepada peneliti lain, dalam rangka melengkapi penelitian 

tentang keefektifan organisasi perlu diadakan penelitian tentang keefektifan 

organisasi SMA berdasarkan variabel-variabel lain yang belum diteliti.  
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ABSTRACT 

 
Susnadati. 2007. Determinant Factors of Organizational Effectiveness for Public 

High Schools in Semarang at Educational Decentralization Period. 
Dissertation. Educational Management Post Graduate Program of Semarang 
University. Supervisor: Dr. Retno Sriningsih Satmoko. First Co-Supervisor: 
Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. Second Co-Supervisor: Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 

Key Words: educational decentralization. organizational effectiveness. 
organizational structure. organizational culture. organizational environment. 

organizational conflict. 
  

Centralization educational system simply lack effectiveness, a lot of 
investment in education unable to increase quality of educational achievement. 
With educational decentralization in school level when realized in school based 
management, expected increase school organizational effectiveness, and to be 
implicate to increase quality of educational achievement. 

This research aim is determine coefficient of influence determinant factors 
of organizational effectiveness which consist organizational structure, 
organizational culture, organizational environment, organizational conflict toward 
organizational effectiveness of Public High Schools in Semarang. 

The research desain is quantitative research with confirmatory factor 
analysis. The population research is teachers at Public High Schools in Semarang. 
Sample research is determined with proportionate random sampling technics. Data 
collected with rating scale questionnaire. Data is obtained based on teachers 
perception toward determinant factors of organizational effectiveness of Public 
High Schools in Semarang. Data analysis with statistic program of LISREL 
(linear structural relationship) second order. 

The result of research indicated when a part of the research paradigm is not 
supported by empiric data. Out of four determinant factors of organizational 
effectiveness on this study obtained only three factors significant, that is 
organizational structure 0,90; organizational culture 0,76; organizational 
environment 0,95; while organizational conflict doesn’t significant because the t-
value 0,00 < 1,96. 

Implication this research is in the effort to increase organizational 
effectiveness of Public High Schools in Semarang can be done through (1) to 
increase management of organizational environment, organizational structure, 
organizational culture, or key indicators (coefficient more than 0,50); (2) 
improvement teachers perception; (3) to increase graduate percentage; and (4) to 
increase management control. 

Recommendations to principle Public High Schools in Semarang, for the 
agenda to increase school organizational effectiveness is done by the way (1) to 
increase determinant factors of organizational effectiveness that is organizational 
environment, organizational structure, and organizational culture, or to increase 
indicators with high coeffisient; (2) to increase one of three determinant factors of 
organizational effectiveness; (3) to increase indicators with high coeffisien. 
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Recommendations to a Head of Education Departement (1) for preparation 
study to higher education, high schools just accepted student with high 
intelegence; (2) to built vocasional school for poor student; (3) establish 
scolarship program for the best graduate for learning in higher education;  (4) to 
increase selections supervisor and principle candidates; (5) increase 
professionalism of school supervisor and leadership for principle throught on the 
job trainning, in service trainning with subject matter when relevant to their need 
competence; (6)increase teachers capacities; (7) to increase teachers welfare in 
order to increase task concentration . 

Recommendations to another researcher, to completed research about 
organizational effectiveness we suggested to arrange more research about school 
organizational effectiveness at high school based another variables. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menyesuaikan 

diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan nasional 

sebagai salah satu upaya mendewasakan dan mendidik sumber daya manusia 

diharapkan dapat menciptakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu 

mengembangkan seluruh potensi secara maksimal sehingga menghasilkan sumber 

daya manusia yang kompetitif. 

Pada era globalisasi persaingan antar negara semakin ketat, untuk mampu 

bersaing dengan bangsa-bangsa lain, upaya penyempurnaan sistem pendidikan 

nasional harus terus menerus dilakukan. Sistem pendidikan yang sentralistis 

dengan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah pusat ternyata tidak efektif 

karena berbagai investasi yang telah diberikan dalam bidang pendidikan ternyata 

tidak mampu meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan tidak mampu memenuhi 

harapan masyarakat. Masih rendahnya kualitas hasil pendidikan, kurangnya 

sarana dan prasarana pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru merupakan isu-

isu aktual yang selalu muncul sekaligus merupakan bukti bahwa sistem 

pendidikan nasional masih jauh dari harapan masyarakat. 
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Seiring dengan tuntutan demokratisasi di segala bidang sistem pendidikan 

nasional mengalami perubahan yang sangat mendasar dengan diubahnya strategi 

pendidikan dari sistem yang sentralistis menjadi sistem pendidikan yang lebih 

desentralistis dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dan 

sekolah untuk mengatur dan mengelola semua kebutuhan pendidikan di daerah 

dan sekolah masing-masing. Di tingkat sekolah desentralisasi pendidikan 

diwujudkan dalam bentuk manajemen berbasis sekolah (school based 

management).  

Menurut Tilaar (2001: 6) Proses globalisasi juga menuntut setiap 

organisasi termasuk organisasi pendidikan harus selalu dinamis mengikuti 

perkembangan agar output yang dihasilkan semakin lama semakin tinggi 

kualitasnya dan mampu bersaing  di dunia internasional. Sistem pendidikan 

nasional sebagai suatu organisasi harus bersifat dinamis, fleksibel sehingga dapat 

menyerap perubahan-perubahan yang cepat seperti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, demokratisasi di seluruh aspek kehidupan manusia 

yang menghormati hak-hak asasi manusia. 

Menurut Sidi (2002: 14-29) paradigma pendidikan yang selama ini 

berlandaskan teori ekonomi produksi, yaitu berpedoman pada  konsepsi input-

output analysis atau education production function ternyata tidak selalu dapat 

dibuktikan dalam dunia pendidikan karena lembaga pendidikan (sekolah) tidak 

bisa disamakan dengan pabrik dalam dunia industri.  Input pendidikan adalah 

input dinamis yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya proses 

dan konteks pendidikan. Oleh karena itu paradigma sistem pendidikan nasional 
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harus mencakup kedua faktor tersebut disamping faktor input dan output 

pendidikan. Bahkan di dalam pendidikan input justru tidak terlalu 

dipermasalahkan, faktor proses dan konteks itulah yang justru menentukan output 

pendidikan. Permasalahan kurikulum, kualitas guru, metode mengajar yang 

efektif, dan manajemen menjadi sangat penting dalam proses pendidikan di 

sekolah. Sistem pendidikan dikatakan baik jika seorang anak didik yang 

kecerdasan dan kemampuannya kurang  setelah diproses dalam sistem tersebut 

menjadi meningkat serta mampu mengembangkan keterampilan dan 

kepribadiannya.  

 

1.1.1 Struktur Organisasi, Budaya, Konflik, dan Lingkungan  

Organisasi pada Era Desentralisasi Pendidikan 

 
Dalam rangka melaksanakan program pendidikan nasional dibutuhkan 

suatu organisasi pendidikan yang efektif dan efisien yang mampu membantu 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Organisasi pendidikan dalam 

sistem yang sentralistis masih banyak kelemahan karena sistem pengambilan 

keputusan yang terpusat mengakibatkan keputusan menjadi lambat dan hasil 

keputusan kurang mengakomodasikan kepentingan daerah. Manajemen 

pendidikan juga masih banyak kelemahan sehingga perlu ditata dan 

disempurnakan kembali agar kewenangan serta beban tugas pusat dan daerah 

menjadi seimbang dan proporsional. Tumpang tindih kewenangan diharapkan 

tidak terjadi lagi, dilain pihak juga tidak ada lagi urusan yang tercecer sehingga 

tidak ada yang bertanggung jawab. 
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Tidak efektifnya organisasi sistem pendidikan nasional ini dapat dilihat 

pada pendapat Tilaar (1994:14-15) bahwa suatu organisasi yang efektif 

mendukung proses manajemen sisdiknas dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Organisasi yang efektif membantu proses perencanaan, pengambilan 

keputusan berkelanjutan, pelaksanaan dan pengawasan. Organisasi sisdiknas saat 

ini belum sepenuhnya menunjang proses manajemen sisdiknas. Proses 

perencanaan pendidikan dari bawah yang sesuai dengan kebutuhan daerah masih 

lemah, begitu pula dengan tata pengaturan pengambilan keputusan 

berkewenangan. Ilustrasi mengenai pengelolaan ganda sekolah dasar merupakan 

contoh klasik semrawutnya organisasi sisdiknas yang menyulitkan pengelolaan 

sisdiknas, sehingga harus ada pengaturan kewenangan dan tanggung jawab yang 

jelas dari berbagai instansi yang terkait. Menghadapi masalah ini agak sulit atau 

mustahil untuk mencapai kualitas sisdiknas. Apabila organisasi dirumuskan 

sebagai pengaturan suatu kelompok tugas dalam unit-unit yang dikelola para 

pelaksana yang diberi tugas dan wewenang secara jelas, betapa sulitnya mencapai 

tujuan sisdiknas tanpa organisasi yang efisien. Karena keberhasilan suatu 

organisasi ditentukan oleh tingkat tercapainya tujuan serta kualitas dari pelayanan 

yang diberikan. 

 
Dalam rangka mencapai tujuan nasional pendidikan dibutuhkan organisasi 

yang efektif yang mampu membantu proses perencanaan, pengambilan keputusan, 

pelaksanaan dan pengawasan. Pada era sentralisasi, organisasi pendidikan belum 

mampu menunjang sepenuhnya proses manajemen sistem pendidikan nasional, 

salah satu contoh adalah lemahnya sistem perencanaan yang masih lebih banyak 
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ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga tidak menyentuh kebutuhan riil di 

daerah, pengambilan keputusan yang terpusat oleh pemerintah mematikan 

kreativitas aparat di daerah dan menyebabkan ketergantungan aparat daerah untuk 

menunggu perintah dan petunjuk dari pemerintah pusat.  

Thoha (1995:67) menyampaikan bahwa  dalam usaha menata otonomi 

daerah hendaknya pemerintah telah mempunyai perencanaan yang matang, namun 

jangan sampai terperangkap pada persoalan dilematis yaitu menghapus atau tidak 

menghapus suatu institusi otonomi daerah. Asas dekonsentrasi pada hakikatnya 

menekankan bahwa kepentingan pemerintah pusat yang dijalankan aparat daerah. 

Karena pemerintah kita adalah pemerintah nasional yang meliputi wilayah besar 

dan kecil, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maka kepentingan 

pemerintah pusat senantiasa ada di seluruh wilayah negara kita, betapapun 

kecilnya kepentingan tersebut. 

Asas desentralisasi merupakan asas yang mewadahi kepentingan daerah. 

Asas ini dapat juga dikatakan asas ekonomi, artinya daerah diberi kewenangan 

mengatur urusan rumah tangganya sepanjang daerah tersebut mampu membiayai 

dan mampu melaksanakan. Pelakanaan asas desentralisasi tidak boleh bebas tanpa 

kendali. Pelaksanaan otonomi dengan titik berat pada kabupaten dan kota 

mempunyai dimensi altruistik artinya selama negara kita adalah negara kesatuan 

dan kepentingan pemerintah nasional masih ada maka tidak mungkin 

menghilangkan salah satu kepentingan dari asas dekonsentrasi dan desentralisasi. 

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memang pernah 

dikenal pemberian otonomi seluas-luasnya, akan tetapi kenyataannya hal itu tidak 
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menghapus dekonsentrasi, hanya peranan dekonsentrasi agak lebih kecil 

dibanding peranan desentralisasi. Mencari titik temu penggabungan asas 

dekonsentrasi dan asas desentralisasi bukan untuk meniadakan asas dekonsentrasi 

tetapi dapat memadukan kepentingan daerah dan kepentingan pusat. 

 

1.1.2 Struktur Organisasi pada Era Desentralisasi Pendidikan 

Pada era desentralisasi, keberadaan instansi vertikal bidang pendidikan di 

daerah sudah dihapus. P3D yaitu personalia, perlengkapan, pembiayaan, dan 

dokumen sudah diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun 

pemerintah kabupaten/kota setempat. Penataan organisasi pendidikan 

dilaksanakan secara besar-besaran dan serempak di seluruh Indonesia untuk 

memperoleh suatu struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

desentralisasi pendidikan. 

Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah 

sesuai dengan kewenangannya, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat di daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara. Kewenangan di bidang kepegawaian diserahkan kepada daerah 

dan dikelola dalam suatu sistem kepegawaian daerah yang merupakan satu 

kesatuan jaringan birokrasi dalam sistem kepegawaian nasional. Dengan 

penyerahan kewenangan tersebut diharapkan semua program dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien.  
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Kewenangan sekolah juga menjadi lebih besar melalui pemberian otonomi 

sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif. Pergeseran kewenangan sekolah 

menengah atas sebelum era desentralisasi dan pada era desentralisasi dapat dilihat 

pada Tabel 1.1.  

 
Tabel 1.1  Pergeseran Kewenangan Sekolah Menengah Atas pada  

Era Desentralisasi Pendidikan 
 

No Kewenangan Pendidikan Sebelum 
Desentralisasi 

Era Desentra 
lisasi 

1 Penerimaan siswa baru Pusat Kab/Kota 
2 Kurikulum nasional Pusat Pusat 
3 Kurikulum Muatan Lokal Provinsi Provinsi Provinsi 
4 Kurikulum Muatan Lokal Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota 
5 Kalender pendidikan Pusat Pusat 
6 Pengujian Pusat/Sekolah Pusat/Sekolah 
7 Pengangkatan CPNS guru dan staf Pusat Kab/Kota 
8 Pengangkatan jabatan kepala sekolah Provinsi Kab/Kota 
9 Diklat kepala sekolah Pusat/Provinsi Kab/Kota 
10 Diklat guru dan staf Pusat/Provinsi Kab/Kota 
11 Penempatan, mutasi dan pemberhentian 

kepala sekolah, guru dan staf 
Pusat/Provinsi Kab/Kota 

12 Persyaratan kepala sekolah, guru dan staf Pusat Pusat 
13 Pengadaan sarana dan prasarana  Pusat Kab/Kota/Sek 
10 Alokasi anggaran pendidikan Pusat Kab/Kota/Sek 
11 Pengadaan alat-alat pelajaran Pusat Kab/Kota/Sek 
12 Partisipasi masyarakat Pusat Sekolah 
13 Pengelolaan anggaran pendidikan di 

sekolah 
Sekolah Sekolah 

 

Sebelum desentralisasi pendidikan sebagian besar urusan pendidikan dari 

ketenagaan, keuangan, sarana prasarana, serta program-program pendidikan lain 

seperti penerimaan siswa baru, kurikulum, ujian, serta partisipasi masyarkat 

semua menjadi kewenagan pusat dalam hal ini adalah departemen pendidikan 

nasional. Sekolah hanya mempunyai kewenangan mengelola anggaran pendidikan 
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di sekolahnya serta melaksanakan ujian praktek saja, sedangkan ujian tertulis 

dilaksanakan secara terpusat. 

Pada era desentralisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan 

menengah seluruhnya diserahkan kepada kabupaten atau kota, dan sebagian 

kewenangan tersebut dilakukan bersama dengan sekolah sehingga kewenangan 

sekolah meningkat. Beberapa kewenangan yang diberikan kepada sekolah antara 

lain adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, alokasi 

anggaran pendidikan di sekolah, pengadaan alat-alat pelajaran, serta pengelolaan 

partisipasi masyarakat di tiap-tiap sekolah.  

Sejalan dengan meningkatnya kewenangan sekolah pada era desentralisasi 

maka rancangan struktur organisasi pendidikan di tingkat sekolah juga perlu 

disesuaikan. Sebagai contoh adalah dibentuknya Komite Sekolah di setiap sekolah 

dan Dewan Pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi. Bagan struktur organisasi 

SMA Negeri pada era desentralisasi pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Dilihat dari bagan struktur organisasi tidak banyak terjadi perubahan 

karena hanya ada penambahan kotak untuk komite sekolah dengan garis 

koordinasi langsung dengan kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah masih 

tetap yaitu ada empat masing-masing membidangi kesiswaan, kurikulum, sarana 

prasarana, dan hubungan masyarakat. Selain wakil kepala sekolah ada koordinator 

musyawarah guru mata pelajaran, wali kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan 

karir, dan tenaga kependidikan seperti pustakawan dan laboran. Sedangkan untuk 

mengurusi administrasi sekolah ada kepala urusan tata usaha sekolah. 
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Gambar 1.1  Struktur Organisasi SMA Negeri 
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menjadi kewenangan sekolah yang pelaksanaannya dibantu oleh komite sekolah 

dan seluruh stake holders. 

Pada struktur organisasi sekolah yang baru, sistem pengambilan keputusan 

yang menyangkut kepentingan sekolah tidak lagi harus selalu menunggu 

keputusan atau pedoman dari pemerintah pusat, akan tetapi cukup diputuskan di 

tingkat sekolah oleh kepala sekolah bersama dengan stake holders. Kepala 

sekolah harus menjadi manajer bagi sekolahnya yang mengatur seluruh kebutuhan 

sekolah bersama dengan guru, orang tua, masyarakat, dan komite sekolah. Kepala 

sekolah dalam melaksanakan kegiatan tidak lagi tergantung pada petunjuk 

pelaksanaan, pedoman dan peraturan yang ketat dari pemerintah pusat. 

Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Komite Sekolah dibentuk 

dengan tujuan (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat 

dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan (sekolah/madrasah); (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) 

menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan. 

Peran Komite Sekolah adalah sebagai (1) pemberi pertimbangan (advisory 

agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan 

pendidikan; (2) pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (3) 

pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 



11 
 

 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah; (4) mediator antara 

pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. 

Adapun fungsi Komite Sekolah adalah (1) mendorong tumbuhnya 

perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu; (2) melakukan kerjasama dengan masyarakat 

(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan 

menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang 

diajukan oleh masyarakat; (4) memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi 

kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria 

kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan 

lain-lain; (5) mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) 

menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan 

pendidikan; (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 

program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.  

Pada era desentralisasi manajemen pendidikan harus lebih terbuka dan 

akuntabilitas tetap dijaga agar sekolah dapat mempertanggung-jawabkan semua 

kegiatannya terhadap pemerintah dan masyarakat. Peran serta masyarakat dan 

orang tua siswa dalam memperoleh dan mengelola sumber daya dan lingkungan 

sekolah juga perlu ditingkatkan terus menerus sehingga mampu meningkatkan 

prestasi siswa serta kualitas pendidikan. Dalam rangka mengoptimalkan peran 

sekolah dan menghargai kebutuhan nyata di sekolah maka telah diterapkan 
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manajemen berbasis sekolah yang merupakan suatu alternatif dalam 

melaksanakan desentralisasi pendidikan. Melalui manajemen berbasis sekolah, 

semua keputusan di sekolah dibuat secara kolektif oleh stakeholders yaitu kepala 

sekolah, staf, guru, orang tua siswa, siswa, serta tokoh masyarakat. Kualitas hasil 

pendidikan sangat tergantung pada komitmen daerah dan sekolah, bagi daerah dan 

sekolah yang memiliki komitmen kuat dan mengutamakan pendidikan sebagai 

human investment akan mempunyai konsep pendidikan yang lebih baik. 

Kebijakan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah ini 

sekaligus juga merupakan implementasi atas berbagai saran terhadap perbaikan 

sistem pendidikan nasional, antara lain yang disampaikan oleh Bank Dunia (dalam 

Jalal 2001:120), bahwa beberapa kendala institusional dalam pembangunan 

pendidikan dasar di Indonesia sebelum era desentralisasi pendidikan adalah (1) 

institusi yang mengelola pendidikan dasar sangat rumit dan kurang terkoordinasi; 

(2) kebijakan pendidikan yang sentralistik menyebabkan hambatan serius karena 

pola perencanaan yang top-down seringkali kurang menyentuh kebutuhan 

masyarakat yang spesifik, yang akhirnya akan menurunkan gairah masyarakat 

(siswa, orangtua, tokoh masyarakat, dan pihak swasta) dan aparat sendiri untuk 

berpartisipasi dalam program pendidikan dan wajib belajar; (3) anggaran 

pendidikan nasional yang dikelola secara kaku dan terkotak-kotak baik jenis 

anggaran maupun instansi yang menangani anggaran, menyebabkan in-efisiensi; 

(4) manajemen pada tingkat sekolah tidak efektif, padahal sekolah adalah institusi 

yang memegang peranan kunci dalam menentukan kualitas pendidikan dan kepala 

sekolah merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan tersebut. Pada 
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umumnya kepala sekolah negeri di Indonesia memiliki otonomi yang terbatas 

dalam mengelola sekolah dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. 

Kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah pada umumnya juga 

kurang memadai. Kemampuan kepala sekolah negeri belum memenuhi 

persyaratan kualitas untuk meningkatkan keefektifan manajemen sekolah. Kondisi 

ini makin menyulitkan kepala sekolah karena sekolah negeri umumnya tidak 

memiliki otonomi yang memadai untuk mengembangkan kreativitas kepala 

sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah. Ringkasnya, laporan Bank 

Dunia mengungkapkan bahwa pengelolaan pendidikan nasional yang kompleks 

dan sentralistik serta tidak efektifnya pengelolaan tingkat sekolah, terutama 

disebabkan oleh keterbatasan otonomi dan kemampuan manajerial kepala sekolah. 

 

1.1.3 Budaya Organisasi pada Era Desentralisasi Pendidikan 

Dibentuknya organisasi pendidikan yang baru dibawah pemerintah daerah 

dengan personalia yang baru serta kewenangan yang lebih besar secara otomatis 

seluruh tatanan organisasi berubah. Budaya organisasi yang merupakan nilai-nilai 

inti (filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan 

norma-norma) yang dianut bersama oleh mayoritas anggota organisasi, juga masih 

dalam proses pembentukan. Budaya organisasi yang baru ini berkembang sesuai 

dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendirinya, serta nilai-nilai yang 

dibawa oleh setiap personal yang berada dalam organisasi. Walaupun filosofi, 

ideologi organisasi pendidikan tidak berubah namun perubahan visi dan misi 

pendidikan nasional serta masuknya nilai-nilai demokrasi dan pengakuan hak-hak 
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asasi manusia yang lebih baik ke dalam sistem pendidikan nasional memberi 

pengaruh pada perubahan budaya organisasi sekolah. 

Menurut pendapat para ahli perubahan budaya organisasi tidak akan 

menyebabkan masalah jika budaya-budaya tersebut sama, akan tetapi apabila 

budaya-budaya itu saling berselisih maka akan menghambat keefektifan 

organisasi yang baru. 

Dapatkah budaya organisasi diubah? Kita akan melihat pendapat Robbins (2000: 

496) yang menyatakan bahwa budaya organisasi mungkin cocok untuk waktu 

tertentu dan keadaan tertentu, namun dengan adanya perubahan peraturan 

pemerintah, persaingan, perubahan ekonomi dan teknologi adalah contoh 

kekuatan yang mungkin dapat meninggalkan budaya yang menghambat 

keefektifan suatu organisasi. Perubahan budaya lebih mudah dilakukan dan 

diterima oleh pegawai jika (1) organisasi berada dalam masa transisi dari tahap 

awal pendirian organisasi ke tahap pertumbuhan atau dari tahap kedewasaan ke 

tahap kemunduran; (2) usia organisasi masih relatif muda; (3) jika keberhasilan 

organisasi hanya sedang-sedang saja sehingga para pegawai tidak puas; (4) citra 

dan reputasi para pendiri dipertanyakan; (5) organisasi kecil. Perubahan budaya 

membutuhkan waktu yang cukup lama, hasil kajian para ahli menyampaikan 

bahwa waktu yang paling cepat adalah dua tahun akan tetapi waktu yang lazim 

digunakan adalah empat atau lima tahun. 

Bagaimana budaya organisasi mempengaruhi keefektifan organisasi? 

Pengaruh budaya terhadap keefektifan organisasi adalah apabila budaya, strategi, 

lingkungan, dan teknologi bersatu. Makin kuat budaya suatu organisasi, makin 
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penting bahwa budaya tersebut sesuai dengan variabel-variabel itu. Organisasi 

akan berhasil jika budayanya mampu memperoleh kesesuaian eksternal dan 

internal.  

Kesesuaian eksternal adalah budaya dibentuk sesuai dengan strategi 

lingkungan, strategi yang didorong oleh kebutuhan pasar kerja sehingga 

dibutuhkan budaya yang menekankan inisiatif individu, pengambilan resiko, 

integrasi yang tinggi, toleransi terhadap konflik, dan komunikasi horisontal yang 

tinggi. Sebaliknya, strategi yang digerakkan oleh produk berfokus pada efisiensi 

dan yang paling sesuai untuk lingkungan yang stabil, dan kemungkinan berhasil 

lebih besar jika budaya organisasi tersebut mempunyai kontrol yang tinggi dan 

memperkecil resiko serta konflik. 

Kesesuaian internal budaya organisasi adalah jika budaya organisasi 

disesuaikan dengan teknologinya. Teknologi rutin memberikan stabilitas dan 

dapat bekerja dengan baik jika dikaitkan dengan budaya organisasi yang 

pengambilan keputusannya sentralistis dan membatasi inisiatif individu. 

Sebaliknya teknologi yang tidak rutin mensyaratkan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dan akan lebih baik jika disesuaikan dengan budaya yang 

mendorong inisiatif individu dan memperkecil kontrol. 

Budaya organisasi pendidikan setelah mengalami penggabungan dapat 

dilihat dari karakteristik-karakteristiknya antara lain (1) tingkat inisiatif individu, 

tanggung jawab, kebebasan berkreasi, profesionalitas; (2) tingkat toleransi 

pemimpin terhadap keagresifan, inovasi, dan pengambilan resiko staf; (3) 

kejelasan pola komunikasi dan koordinasi; (4) toleransi terhadap konflik, kritik, 
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saran; (5) sistem pengendalian, kedisiplinan, dan ketertiban; (6) sistem imbalan; 

(7) dukungan dan bantuan manajemen terhadap staf yang mengalami kesulitan. 

Pada era desentralisasi budaya organisasi yang diharapkan adalah yang 

lebih demokratis, antara lain setiap kegiatan pendidikan harus diorganisasikan 

berdasar tim dan bukan berdasar individu. Setiap individu diberikan kebebasan 

dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-

masing sehingga harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang 

tugasnya. Setiap individu harus diberikan dorongan untuk bertindak agresif, 

inovatif, berani mengambil resiko, berani menyampaikan kritik, saran, pendapat 

serta konflik secara terbuka. Budaya disiplin dan tertib bagi seluruh warga sekolah 

juga harus ditanamkan, sejumlah peraturan dan pengawasan langsung yang akan 

dipakai untuk mengendalikan perilaku siswa, guru maupun tenaga kependidikan 

lain harus disampaikan secara tranpasran. Sasaran dan harapan tentang prestasi 

yang ingin dicapai oleh sekolah juga perlu dijelaskan kepada guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. Hirarki kewenangan serta pola komunikasi juga harus 

diberi batasan-batasan yang jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sistem 

imbalan baik yang bersifat materi maupun non materi misalnya kesejahteraan 

guru dan karyawan (gaji, kenaikan pangkat, insentif, jaminan kesehatan); 

penghargaan bagi siswa dan guru yang berprestasi atau sanksi bagi yang 

melakukan pelanggaran; perhatian terhadap pengembangan karir guru (diklat, 

seminar, loka karya, studi lanjut, promosi jabatan) harus diperhatikan.  

1.1.4 Konflik Organisasi pada Era Desentralisasi Pendidikan 
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Selain struktur dan budaya organisasi maka faktor lain yang mempengaruhi 

keefektifan organisasi adalah konflik organisasi. Perlu diketahui bahwa 

berubahnya struktur organisasi pada era desentralisasi juga menyebabkan 

munculnya konflik organisasi, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

(1) Perubahan tata laksana organisasi yang baru dengan berbagai peraturan baru 

menyebabkan setiap individu harus menyesuaikan atau bahkan mengubah 

kebiasaan-kebiasaan rutinitas dalam organisasi. Bagi guru dan tenaga 

kependidikan yang profesional dan terbiasa bekerja dengan kemandirian tinggi 

hal ini bukanlah sesuatu yang menyulitkan karena mereka sudah terbiasa 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mendadak, akan 

tetapi bagi para guru dan tenaga kependidikan yang hanya bekerja secara 

rutinitas sering mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan seperti itu. Perubahan-perubahan itu antara lain 

perubahan kurikulum dan sistem penilaian, perubahan sistem perencanaan dan 

pengambilan keputusan di sekolah, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, 

pembentukan komite sekolah, dst. 

(2) Masih belum dipahaminya berbagai peraturan-peraturan baru menyebabkan 

sebagian besar guru dan karyawan sering mempunyai persepsi yang berbeda-

beda. Misalnya perbedaan persepsi tentang sistem penilaian, kurikulum, 

manajemen berbasis sekolah, dll. 

(3) Isi dari peraturan-peraturan yang baru sering tidak sesuai dengan kondisi riil di 

lapangan sehingga menyebabkan peraturan tidak dapat dilaksanakan secara 

penuh akan tetapi perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual. 



18 
 

 

Mengingat tidak semua individu mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan 

aturan-aturan baru maka terjadi konflik dalam organisasi pendidikan maupun 

sekolah.  

 

1.1.5 Lingkungan Organisasi pada Era Desentralisasi Pendidikan 

Sekolah merupakan suatu organisasi, menurut kesepakatan para ahli 

organisasi bahwa perspektif sistem menawarkan pandangan penting mengenai 

cara kerja sebuah organisasi. Sistem adalah kumpulan atau bagian-bagian yang 

saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan suatu kesatuan. Ada dua macam sistem yaitu sistem terbuka dan 

sistem tertutup. Sistem disebut sistem terbuka jika mengakui interaksi yang 

dinamis antara sistem tersebut dengan lingkungannya.  

Karakteristik dominan dari sistem tertutup adalah bahwa pada dasarnya 

sistem mengabaikan efek lingkungan terhadap sistem tersebut. Sebuah sistem 

tertutup yang sempurna tidak akan menerima energi dari luar dan tidak ada energi 

yang dikeluarkan untuk lingkungannya, bersifat idealis sehingga hanya sedikit 

manfaatnya bagi studi organisasi. Karakteristik sistem terbuka, adalah bahwa 

pada dasarnya setiap sistem mempunyai output, proses transformasi, dan output. 

Sistem membutuhkan input bahan baku, energi, informasi, dan sumber daya 

manusia dan mengubahnya menjadi output.  

Sekolah merupakan sistem terbuka karena selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya untuk memperoleh input dari luar sebaliknya juga menghasilkan 

output yang akan dimanfaatkan oleh lingkungannya. Lingkungan eksternal 
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sekolah dibagi menjadi dua yaitu lingkungan yang umum dan lingkungan khusus. 

Lingkungan umum yaitu faktor-faktor lingkungan yang pengaruhnya tidak 

langsung terhadap keefektifan organisasi sekolah, misalnya kondisi sosial, 

politik, ekonomi, budaya, dll. Lingkungan khusus adalah faktor-faktor 

lingkungan yang pengaruhnya langsung terhadap keefektifan organisasi sekolah, 

misalnya pelanggan (siswa, guru, staf, orang tua, masyarakat, dunia usaha dan 

dunia industri), kebijakan pemerintah, pesaing yaitu sekolah-sekolah lain, dan 

pressure groups. 

Pada era desentralisasi pendidikan, kepekaan sekolah terhadap tuntutan 

lingkungan ditingkatkan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, 

serta lembaga dan instansi pemerintah. Sekolah harus dirancang untuk mampu 

menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan yaitu pemerintah, pelanggan, 

pesaing, maupun public pressure. Sekolah harus mampu menggali potensi peran 

serta masyarakat dan orang tua siswa. Kehadiran sekolah swasta yang selama ini 

dianggap sebagai pesaing sekolah negeri juga harus dijadikan pemacu untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga sekolah mampu meraih 

prestasi tinggi. 

 

1.1.6 Keefektifan Organisasi pada Era Desentralisasi Pendidikan 

  Keefektifan organisasi sekolah adalah tingkatan sejauh mana organisasi 

sekolah berhasil mencapai tujuannya, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan 

jangka panjang yang telah ditetapkan, berdasarkan tuntutan konstituensi 
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strategisnya. Berbagai istilah digunakan untuk menyatakan keberhasilan atau 

keefektifan organisasi sekolah sehingga penyebutannya juga sering menggunakan 

istilah yang berbeda. Beberapa ahli ada juga menyebut keefektifan organisasi 

sekolah dengan keefektifan sekolah atau school effectiveness, namun dari 

beberapa penelitian itu pada dasarnya yang dimaksudkan adalah keefektifan 

organisasi sekolah, apabila ada perbedaan biasanya hanya perbedaan pada minat 

peneliti terhadap variabel-variabel penelitian serta pendekatan penilaiannya.  

Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan 

dengan harapan mampu meningkatkan keefektifan organisasi sekolah. Setelah 

desentralisasi berjalan selama lima tahun maka diharapkan organisasi sekolah 

sudah berjalan  baik dan mapan sehingga penilaian atau evaluasi terhadap 

keefektifan organisasi sekolah sudah dapat dilakukan. Akan tetapi bukan hal yang 

mudah untuk melakukan penilaian keefektifan organisasi karena berbagai kriteria 

dan pendekatan dapat digunakan sesuai dengan minat dan kebutuhan penelitian. 

Begitu pula untuk menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sangat 

tergantung dari teori yang mendasarinya. 

Pada penelitian ini, keefektifan organisasi sekolah akan dikaji berdasarkan 

grand theory dari Robbins (1994), Likert (dalam Owens 1995), Harsey dan 

Blanchard 1986, Pugh dan Hickson 1976, Bruno 1985 (dalam Hoy dan Miskel 

1991), serta Owens (1995) bahwa keefektifan organisasi ditentukan oleh beberapa 

faktor antara lain struktur organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, 

konflik organisasi, serta faktor-faktor lain. Pemilihan faktor-faktor ini dilakukan 

dengan berbagai pertimbangan antara lain disesuaikan dengan sistem manajemen 
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pendidikan di Indonesia, kondisi aktual di sekolah, serta kemampuan alat analisis 

yang digunakan. 

 Penilaian keefektifan organisasi akan dilakukan berdasarkan teori dari 

Cameron (dalam Robbins 1994) yang menyatakan bahwa keefektifan organisasi 

dilakukan dengan pendekatan tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi 

strategis, serta yang paling akhir adalah pendekatan nilai-nilai bersaing. 

Pendekatan yang paling akhir menurut peneliti merupakan pendekatan yang lebih 

komprehensif sehingga dalam penelitian ini penilaian keefektifan organisasi 

digunakan pendekatan nilai-nilai bersaing 

Pendekatan nilai-nilai bersaing yang menyatakan bahwa organisasi 

sekolah dikatakan efektif apabila (1) mampu menyesuaikan diri dengan baik 

terhadap perubahan pada kondisi dan tuntutan dari luar; (2) mampu meningkatkan 

dukungan dari luar dan memperluas jumlah tenaga kerja; (3) tujuan jelas dan 

dipahami dengan benar; (4) volume keluaran tinggi, rasio keluaran terhadap 

masukan tinggi; (5) saluran komunikasi membantu pemberian informasi kepada 

orang mengenai hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan mereka; (6) perasaan 

tentram, kontinuitas, kegiatan-kegiatan berfungsi secara lancar; (7) pegawai 

mempercayai, menghormati serta bekerja sama dengan yang lain; (8) pegawai 

memperoleh pelatihan, mempunyai ketrampilan dan kapasitas untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Berbagai prestasi sekolah yang dapat dijadikan tolok ukur keefektifan 

organisasi SMA Negeri di Kota Semarang antara lain adalah kemampuan sekolah 

untuk merespon dengan cepat tuntutan dari masyarakat dan lingkungannya, 
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sekolah mampu berkembang baik kualitas maupun kuantitas maupun 

meningkatnya kerjasama sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah. 

Secara konkrit berkembangnya kualitas dan kuantitas sekolah dapat dilihat dari 

ketersedian tenaga pendidik dan kependidikan lain dan kemampuan 

profesionalitasnya, kondisi sarana prasarana pendidikan, prestasi siswa pada Ujian 

Nasional, serta data-data lain yang mendukung. 

Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri di Semarang 

sudah cukup memadai walaupun belum semuanya merupakan guru PNS, 

kekurangan guru di sekolah dicukupi dengan mengangkat guru bantu, guru TPHL 

(tenaga pegawai harian lepas) serta guru tidak tetap yang lebih sering disebut guru 

wiyata bakti. Adapun perbandingan jumlah guru SMA Negeri dengan SMA 

Swasta di Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.2.  

Jumlah sekolah menengah atas yang  berstatus negeri ternyata hanya 

20,25% sedangkan jumlah sekolah swasta 79,75%.  Akan tetapi jumlah guru 

sekolah negeri tidak jauh berbeda dari sekolah swasta, guru sekolah negeri 

44,95% sedangkan guru sekolah swasta 55,05%. Dilihat dari perbandingan 

persentase jumlah guru di sekolah negeri dan swasta, setiap sekolah negeri rata-

rata mempunyai guru yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sekolah 

swasta. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah negeri mempunyai kemampuan 

memenuhi sumber daya manusia yang lebih baik dibanding dengan sekolah 

swasta. Dilihat dari jumlah guru sekolah swasta yang berstatus guru tidak tetap 

717 orang dan guru yayasan 605 orang, beban sekolah swasta dalam menanggung 
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gaji guru jauh lebih besar dibanding sekolah negeri yang hanya menanggung gaji 

114 orang guru tidak tetap. 

 

Tabel 1.2  Data Perbandingan Jumlah Guru SMA Negeri dan  

SMA Swasta Kota Semarang 

Nama Sekolah 
 

Jumlah 
Sekolah 

Guru 
PNS 

Guru 
Bantu 

Guru 
TPHL

GTT GTY Jumlah 
Guru 

 
SMA Negeri 16 992 47 48 147 - 1.234

SMA Swasta 63 124 65 - 717 605 1.511

Jumlah 79 1.116 112 48 864 605 2.745

 

Tingkat profesionalitas guru jika dapat dilihat dari salah satu faktornya 

yaitu kualifikasi pendidikannya sudah baik karena dari seluruh guru SMA negeri 

dan swasta ternyata yang belum menempuh pendidikan S1 4,34% (kurang dari 

5%). Guru yang sudah lulus S1 adalah 78,47%; yang sedang melanjutkan S1 

17,19%. Data persentase kualifkasi pendidikan guru SMA negeri dan swasta 

setiap kecamatan di Kota Semarang tahun 2004/2005 seperti Tabel 1.3. 

Kualifikasi pendidikan guru SMA yang terbaik adalah di Kecamatan 

Tembalang dan Semarang Utara karena semua guru (100%) sudah lulus S1 atau 

sedang melanjutkan studi S1. Kecamatan yang kualifikasi pendidikan guru SMA 

nya relatif baik (di atas 95%) adalah Mijen, Gunung Pati, Semarang Selatan, 

Candisari, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Barat, dan Ngaliyan. 

Sedangkan kecamatan yang kualifikasi pendidikan guru SMA nya masih rendah 

(di bawah 95%) adalah Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Timur, dan 

Semarang Tengah.  
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Tabel 1.3 Data Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru 

SMA Negeri dan Swasta Kota Semarang Tahun 2004/2005 
 

No. Kecamatan Lulus S1 Sedang 
Kuliah S1 

Belum Lulus 
S1 

1 Mijen 84,71 14,12 1,18

2 Gunung  Pati 70,69 26,72 2,59

3 Banyumanik 81,50 13,22 5,29

4 Gajah Mungkur 66,46 27,44 6,10

5 Semarang Selatan 89,58 8,68 1,74

6 Candisari 95,19 3,85 0,96

7 Tembalang 90,20 9,80 0,00

8 Pedurungan 80,79 16,26 2,96

9 Genuk 90,00 7,00 3,00

10 Gayamsari 89,09 9,09 1,82

11 Semarang Timur 67,01 23,71 9,28

12 Semarang Tengah 63,94 28,07 7,99

13 Semarang Utara 80,23 19,77 0,00

14 Semarang Barat 85,33 12,67 2,00

15 Tugu - - -

16 Ngaliyan 86,96 8,07 4,97

 Rata-rata 78,47 17,19 4,34

 
Sumber: Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2004/2005 
   

Kondisi sarana dan prasarana di SMA negeri kota Semarang rata-rata baik 

namun beberapa sekolah masih perlu perhatian karena masih ada ruang kelas yang 

rusak berat, dan sebagain rusak ringan. Data kondisi ruang kelas SMA negeri dan 

swasta setiap kecamatan di Kota Semarang tahun 2004/2005 seperti pada Tabel 

1.4. 
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Tabel 1.4  Data Kondisi Ruang Kelas SMA Negeri dan Swasta 

Kota Semarang Tahun 2004/2005 
 

No. Kecamatan Jumlah Baik Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1 Mijen 52 49 3 0 

2 Gunung  Pati 37 35 2 0 

3 Banyumanik 85 82 3 0 

4 Gajah Mungkur 63 48 15 0 

5 Semarang Selatan 123 123 0 0 

6 Candisari 34 34 0 0 

7 Tembalang 17 17 0 0 

8 Pedurungan 72 72 0 0 

9 Genuk 42 39 3 0 

10 Gayamsari 16 16 0 0 

11 Semarang Timur 83 81 2 0 

12 Semarang Tengah 218 206 5 7 

13 Semarang Utara 41 36 5 0 

14 Semarang Barat 124 122 2 0 

15 Tugu - - - - 

16 Ngaliyan 74 65 7 2 

 Rata-rata 1.081 1.025 47 9 

 

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2004/2005 

Kondisi ruang kelas SMA di Semarang secara umum kondisinya baik 

yaitu 94,8% dalam keadaan baik dan tidak rusak; ruang kelas yang rusak ringan 

4,35%, dan rusak berat 0,83%. Walaupun yang rusak berat persentasenya kecil 

akan tetapi cukup memprihatinkan karena hal ini sangat berkaitan dengan tingkat 

keselamatan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas.  
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Kecamatan yang kondisi semua ruang kelas SMA nya baik, tidak ada yang 

rusak ringan maupun berat adalah di Kecamatan Semarang Selatan, Candisari, 

Tembalang, Pedurungan dan Gayamsari. Kecamatan yang kondisi ruang kelas 

SMA nya cukup baik, tidak ada ruang kelas yang rusak berat serta yang rusak 

ringan kurang dari 5% adalah Mijen, Gunung Pati, Banyumanik, Semarang 

Timur, dan Semarang Barat. Kecamatan yang kondisi ruang kelas SMA nya 

sedang, ruang kelas yang rusak antara 5%; Genuk 7,14%;  Semarang Utara 

12,2%; Gajah Mungkur 23,81%; Semarang Tengah 5.5% akan tetapi yang rusak 

berat 3,21%; dan Ngaliyan 12,16% akan tetapi yang rusak berat 2,7%. 

Prestasi siswa dalam mengikuti ujian nasional juga sudah memadai 

walaupun masih perlu ditingkatkan terus menerus. Apabila selama ini banyak 

sekolah yang mengeluhkan pelaksanaan ujian nasional yang dianggap terlalu sulit 

ternyata hal itu tidak begitu berarti bagi SMA Negeri Kota Semarang. Standar 

kelulusan pada angka 4,26 bukanlah hal yang sulit dicapai oleh rata-rata sekolah, 

akan tetapi peningkatan prestasi dalam ujian nasional harus tetap diupayakan agar 

hasilnya optimal.  

Hasil Ujian Nasional tahun 2005/2006 pada jurusan IPA secara umum 

cukup baik karena nilai rata-rata setiap mata pelajaran yang dicapai di atas 6,00. 

Nilai rata-rata untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah baik karena di atas 

8,00; dan mata pelajaran Matematika ternyata masih menjadi beban tersendiri bagi 

siswa dilihat dari nilai rata-ratanya yang belum mampu mencapai angka 7,00. 

 

Tabel 1.5  Nilai Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMA Negeri  

Kota Semarang Tahun 2005/2006 (Jurusan IPA) 
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Nama Sekolah Bahasa 
Inggris 

Bahasa 
Indonesia 

Matema- 
tika 

Rata-Rata 
Sekolah 

SMA Negeri 1 Semarang 8,00 8,27 6,81 7,69 

SMA Negeri 2 Semarang 7,90 8,16 6,02 7,36 

SMA Negeri 3 Semarang 8,35 8,53 7,47 8,12 

SMA Negeri 4 Semarang 8,67 8,41 7,58 8,22 

SMA Negeri 5 Semarang 8,42 8,45 6,93 7,93 

SMA Negeri 6 Semarang 7,79 8,32 7,12 7,74 

SMA Negeri 7 Semarang 8,43 8,02 6,72 7,72 

SMA Negeri 8 Semarang 8,40 8,07 6,46 7,64 

SMA Negeri 9 Semarang 7,00 7,89 4,83 6,57 

SMA Negeri 10 Semarang 6,34 7,80 6,34 6,83 

SMA Negeri 11 Semarang 7,62 8,09 5,35 7,02 

SMA Negeri 12 Semarang 8,02 8,17 6,51 7,57 

SMA Negeri 13 Semarang 7,04 7,56 5,48 6,69 

SMA Negeri 14 Semarang 7,67 8,16 7,03 7,62 

SMA Negeri 15 Semarang 8,09 8,00 7,32 7,80 

SMA Negeri 16 Semarang 8,37 8,16 7,64 8,07 

Rata-Rata Mata Pelajaran 7,88 8,13 6,60 7,54 

 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai nilai rata-rata tertinggi yaitu 

8,13 sekolah yang memperoleh nilai rata-rata di bawah 8,00 hanya tiga yaitu SMA 

Negeri 9, SMA Negeri 10, dan SMA Negeri 13. Selanjutnya mata pelajaran 

Bahasa Inggris nilai rata-ratanya 7,88 menduduki rangking kedua; nilai rata-rata 

yang dicapai setiap sekolah hampir merata, yang mendapat nilai rata-rata dibawah 

7,00 hanya satu yaitu SMA Negeri 10 dengan nilai 6,34. Mata pelajaran 

matematika dengan nilai rata-rata 6,60 masih tetap menjadi yang tersulit dalam 

ujian nasional, bahkan ada tiga sekolah yang memperoleh nilai rata-rata di bawah 
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6,00 yaitu SMA Negeri 9, SMA Negeri 11, dan SMA Negeri 13. Nilai rata-rata 

hasil Ujian Nasional SMA Negeri jurusan IPA dapat dilihat pada Tabel 1.5. 

Hasil Ujian Nasional tahun 2005/2006 pada jurusan IPS secara umum 

cukup baik karena nilai rata-rata ketiga mata pelajaran yang dicapai di atas 6,00 

akan tetapi tidak ada yang di atas 8,00. Nilai rata-rata untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia masih dibawah jurusan matematika yang sudah di atas 8,00; dan 

ternyata mata pelajaran Ekonomi juga menjadi beban terberat bagi siswa jurusan 

IPS dengan nilai rata-rata yang belum mampu mencapai angka 7,00. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai nilai rata-rata tertinggi yaitu 

7,63 sekolah yang memperoleh nilai rata-rata di bawah 7,00 hanya satu yaitu 

SMA Negeri 16. Selanjutnya mata pelajaran Bahasa Inggris nilai rata-ratanya 7,35 

menduduki rangking kedua; sekolah yang memperoleh nilai rata-rata di bawah 

7,00 ada tiga, yaitu SMA Negeri 9, SMA Negeri 10, dan SMA Negeri 12 dan ada 

satu sekolah yang mendapat nilai rata-rata dibawah 6,00 yaitu SMA Negeri 13 

dengan nilai 5,80. Mata pelajaran ekonomi dengan nilai rata-rata 6,83 ternyata 

juga menjadi mata pelajaran yang tersulit dalam ujian nasional jurusan IPS, 

bahkan ada satu sekolah yang memperoleh nilai rata-rata di bawah 6,00 yaitu 

SMA Negeri 10 dengan nilai 5,77. Nilai rata-rata hasil Ujian Nasional SMA 

Negeri jurusan IPS dapat dilihat pada Tabel 1.6. 

 

Tabel 1.6  Nilai Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMA Negeri  

Kota Semarang Tahun 2005/2006 (Jurusan IPS) 

Nama Sekolah Bahasa 
Inggris 

Bahasa 
Indonesia 

Ekonomi Rata-Rata 
Sekolah 

SMA Negeri 1 Semarang 7,37 7,87 7,42 7,56 
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SMA Negeri 2 Semarang 7,69 7,88 8,15 7,99 

SMA Negeri 3 Semarang 8,24 8,12 8,32 8,27 

SMA Negeri 4 Semarang 7,84 8,26 6,59 7,43 

SMA Negeri 5 Semarang 8,24 7,85 7,15 7,87 

SMA Negeri 6 Semarang 7,83 8,22 6,94 7,59 

SMA Negeri 7 Semarang 7,46 8,00 6,37 7,09 

SMA Negeri 8 Semarang 8,75 7,45 7,09 7,90 

SMA Negeri 9 Semarang 6,73 7,72 6,89 7,11 

SMA Negeri 10 Semarang 6,34 7,80 5,77 6,64 

SMA Negeri 11 Semarang 7,05 7,41 6,36 6,94 

SMA Negeri 12 Semarang 6,03 7,45 6,31 6,60 

SMA Negeri 13 Semarang 5,80 7,06 6,87 6,58 

SMA Negeri 14 Semarang 7,23 7,52 6,11 6,95 

SMA Negeri 15 Semarang 7,52 7,27 6,43 7,07 

SMA Negeri 16 Semarang 7,47 6,93 6,45 6,95 

Rata-Rata Mata Pelajaran 7,35 7,68 6,83 7,28 

 

Hasil Ujian Nasional tahun 2005/2006 pada jurusan Bahasa secara umum 

cukup baik karena nilai rata-rata setiap mata pelajaran yang dicapai di atas 7,00. 

Nilai rata-rata untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah baik karena di atas 

8,00; dan mata pelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Prancis hampir seimbang 

dengan nilai rata-rata di atas 7,00. 

 

Tabel 1.7  Nilai Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMA Negeri  

Kota Semarang Tahun 2005/2006 (Jurusan Bahasa) 

Nama Sekolah Bahasa 
Inggris 

Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Prancis 

Rata-Rata 
Sekolah 

SMA Negeri 2 Semarang 8,35 8,41 8,97 8,58 

SMA Negeri 5 Semarang 7,59 8,31 6,44 7,45 
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SMA Negeri 6 Semarang 7,93 8,81 8,06 8,27 

SMA Negeri 7 Semarang 6,87 7,94 6,54 7,12 

SMA Negeri 8 Semarang 7,33 8,16 8,07 7,85 

SMA Negeri 11 Semarang 7,64 8,19 7,31 7,71 

SMA Negeri 12 Semarang 7,28 7,68 6,81 7,27 

SMA Negeri 13 Semarang 7,40 8,13 7,34 7,62 

SMA Negeri 14 Semarang 6,56 7,70 7,11 7,12 

SMA Negeri 16 Semarang 6,94 7,56 7,68 7,39 

Rata-Rata Mata Pelajaran 7,39 8,09 7,43 7,64 

 
 

Tidak semua sekolah membuka jurusan bahasa, hanya sepuluh sekolah 

yang mempunyai jurusan bahasa. Mata pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai 

nilai rata-rata tertinggi yaitu 8,09 semua sekolah memperoleh nilai yang merata. 

Selanjutnya mata pelajaran Bahasa Prancis nilai rata-ratanya 7,43 menduduki 

rangking kedua; ada tiga sekolah yang memperoleh nilai rata-rata di  atas 8,00 

yaitu SMA Negeri 2, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 8. Mata pelajaran Bahasa 

Inggris walaupun nilai rata-ratanya 7,39 seimbang dengan Bahasa Prancis ternyata 

masih menjadi mata pelajaran yang tersulit dalam ujian nasional jurusan Bahasa, 

semua sekolah memperoleh nilai yang merata. Nilai rata-rata hasil Ujian Nasional 

SMA Negeri jurusan Bahasa dapat dilihat pada Tabel 1.7. 

Ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh penyelenggara 

pendidikan khususnya kepala SMA, mengingat lulusan SMA dipersiapkan untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, seharusnya hanya menerima siswa 

yang kemampuan akademiknya tinggi sedangkan siswa yang kemampuan 

akademiknya rendah disarankan untuk mengikuti pendidikan di SMK supaya 
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setelah lulus dapat langsung memasuki dunia kerja. Apabila hal ini tidak 

diperhatikan maka jumlah pengangguran lulusan sekolah menengah akan terus 

meningkat. 

 

1.1.7   Persepsi Guru 

 Penelitian keefektifan organisasi ini dilakukan melalui persepsi guru 

terhadap situasi dan kondisi sekolahnya yang sekaligus merupakan kinerja kepala 

sekolahnya. Perlu disadarai bahwa persepsi guru terhadap manusia dipengaruhi 

oleh tiga hal, yaitu guru yang melakukan persepsi, situasi, dan target atau orang 

yang menjadi obyek. Berdasarkan hal ini maka apabila dalam penelitian ini 

diperoleh hasil yang kurang sesuai dengan grand theory maka ada kemungkinan 

berubahnya persepsi guru sehingga menjadi tidak standar disebabkan karena 

ketiga faktor tersebut. 

Sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan harapan guru terhadap kepala 

sekolahnya; situasi kerja, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan 

saat penelitian dilakukan; kedekatan dengan kepala sekolah, latar belakang, 

merupakan hal-hal yang dapat mengubah persepsi guru terhadap kinerja kepala 

sekolahnya. 

Ketatnya persaingan pada era globalisasi selain membawa gerak kemajuan 

dan modernisasi juga menyebabkan terjadinya pergeseran tata nilai yang 

mengubah peradaban manusia. Hal inilah kemungkinan besar yang mempengaruhi 

perubahan pesepsi guru saat ini. Kondisi sosial guru yang masih belum sejahtera, 

pengembangan profesi dan pertumbuhan jabatan yang tidak transparan, tekanan 
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lingkungan internal dan eksternal, sistem imbalan yang belum memadai, 

gencarnya tuntutan peningkatan profesionalitas guru, tuntutan kualitas hasil 

pendidikan, serta kebijakan yang sering berubah-ubah menyebabkan guru tidak 

dapat konsentrasi pada tugas pokoknya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada pelaksanaan desentralisasi pendidikan, organisasi SMA Negeri 

mengalami perubahan yang sangat mendasar karena sekolah telah diberi 

kewenangan yang lebih luas untuk mengambil keputusan sendiri terhadap seluruh 

kebutuhan pendidikan di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar sekolah mampu 

meningkatkan keefektifan organisasinya. Saat ini desentralisasi pendidikan telah 

berjalan lima tahun sehingga sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian 

terhadap organisasi tersebut.  

Mengingat banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan 

organisasi sekolah maka dibutuhkan kajian yang mendalam untuk mengetahui 

dengan tepat dan akurat faktor-faktor yang secara signifikan menentukan 

keefektifan organisasi SMA Negeri di Kota Semarang. 

Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keefektifan sekolah adalah 

struktur organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi dan konflik 

organisasi. Dalam upaya meningkatkan keefektifan organisasi SMA Negeri di 

Kota Semarang maka perlu diketahui faktor-faktor determinan yang secara 

signifikan mempengaruhi melalui uji statistik.  
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Teknik statistik yang oleh peneliti dianggap paling sesuai untuk mencari 

model yang tepat bagi keefektifan tersebut di atas adalah dengan menggunakan 

teknik statistik structural equation modeling dan linear structural relationship 

yang merupakan persamaan simultan antar variabel untuk mencari besarnya 

pengaruh setiap faktor. Mengingat besarnya pengaruh setiap faktor tersebut tidak 

sama bahkan mungkin ada yang pengaruhnya kurang atau bahkan tidak berarti 

maka akan dilakukan modifikasi model  sehingga diperoleh model fit. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, masalah 

utama  

penelitian adalah faktor-faktor determinan keefektifan organisasi SMA Negeri di 

kota Semarang pada era desentralisasi pendidikan. Masalah utama tersebut 

dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut. 

(1) Seberapa besar faktor-faktor determinan yang terdiri atas struktur organisasi, 

budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik organisasi sekolah 

mempengaruhi keefektifan organisasi sekolah.  

(2) Seberapa besar struktur organisasi sekolah yang meliputi spesialisasi kegiatan, 

formalisasi dokumen, standarisasi prosedur, sentralisasi kewenangan, dan 

konfigurasi struktur peran, berpengaruh terhadap keefektifan organisasi 

sekolah. 
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(3) Seberapa besar budaya organisasi sekolah yang meliputi inisiatif, toleransi, 

dukungan manajemen, pola komunikasi, dan sistem imbalan mempengaruhi 

keefektifan organisasi sekolah. 

(4) Seberapa besar lingkungan organisasi sekolah yang meliputi pemerintah, 

pelanggan, pesaing, dan public pressure mempengaruhi keefektifan organisasi 

sekolah. 

(5) Seberapa besar konflik organisasi sekolah yang meliputi kekacauan, stagnasi, 

dan kegairahan mempengaruhi keefektifan organisasi sekolah. 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah 

menentukan koefisien pengaruh faktor-faktor determinan keefektifan organisasi 

SMA Negeri di kota Semarang pada era desentralisasi. Tujuan utama tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 

(1) menentukan koefisien pengaruh faktor-faktor determinan keefektifan 

organisasi SMA Negeri di kota Semarang yang terdiri atas struktur organisasi, 

budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik organisasi 

(2) menentukan koefisien pengaruh struktur organisasi SMA Negeri di kota 

Semarang yang meliputi spesialisasi kegiatan, formalisasi dokumen, 

standarisasi prosedur, sentralisasi kewenangan, dan konfigurasi struktur peran 

terhadap keefektifan organisasi. 
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(3) menentukan koefisien pengaruh budaya organisasi SMA Negeri di kota 

Semarang yang meliputi inisiatif, toleransi, dukungan manajemen, pola 

komunikasi, dan sistem imbalan terhadap keefektifan organisasi. 

(4) menentukan koefisien pengaruh lingkungan organisasi sekolah yang meliputi 

pemerintah, pelanggan, pesaing, dan public pressure terhadap keefektifan 

organisasi. 

(5) menentukan koefisien pengaruh konflik organisasi sekolah yang meliputi 

kekacauan, stagnasi, dan kegairahan terhadap keefektifan organisasi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini ada dua macam yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis yang dihasilkan dari penelitian ini 

adalah (1) memberikan kontribusi pemikiran baru dalam menentukan faktor-

faktor determinan keefektifan organisasi sekolah pada era desentralisasi; serta (2) 

memberikan kontribusi pemikiran cara menentukan strategi pengelolaan 

pendidikan di sekolah khususnya dalam upaya meningkatkan keefektifan 

organisasi sekolah melalui peningkatan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh 

kuat.  

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan 

masukan kepada kepala sekolah tentang (1) besarnya pengaruh faktor-faktor 

determinan terhadap keefektifan organisasi sekolah; (2) cara memilih alternatif  

dalam menentukan skala prioritas peningkatan keefektifan organisasi sekolah. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari interpretasi yang 

berbeda dari para pembaca. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan beserta 

maknanya seperti berikut. 

(1) Faktor-faktor determinan keefektifan organisasi SMA Negeri adalah variabel-

variabel kausal yang menentukan atau yang mempengaruhi keefektifan 

organisasi SMA Negeri. 

(2) Keefektifan organisasi SMA Negeri adalah tingkat keberhasilan SMA Negeri 

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan baik tujuan jangka pendek maupun 

tujuan jangka panjang. 

(3) Era desentralisasi pendidikan adalah suatu masa atau kurun waktu 

implementasi sistem pendidikan nasional yang memberikan kewenangan lebih 

besar kepada instansi pendidikan kabupaten/kota dan sekolah, dalam 

mengelola lembaganya dan pengambilan keputusan partisipatif dalam 

lingkungan masing-masing. 

 

1.7 Asumsi 

 Penelitian ini bertolak dari beberapa asumsi sebagai berikut. 

(1) Desentralisasi pendidikan merupakan suatu kebijakan pemerintah yang 

memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah yang bertujuan untuk 

meningkatkan keefektifan sekolah, kebijakan ini sudah berjalan selama lima 

tahun sehingga sudah memenuhi syarat untuk dinilai. 
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(2) Penilaian keefektifan organisasi dilakukan berdasarkan persepsi guru terhadap 

sekolah masing-masing. Persepsi guru dianggap obyektif tidak dipengaruhi 

oleh kepentingan pihak manapun. 

(3) Guru mampu memberikan persepsi yang paling tepat untuk menilai 

keefektifan organisasi sekolahnya karena setiap hari terlibat langsung pada 

kegiatan pendidikan di sekolah masing-masing. 

(4) Pengambilan sampel acak proporsional dianggap paling tepat karena populasi 

penelitian ini tersebar di 16 SMA Negeri Kota Semarang, yang kondisinya 

tidak sama. 

(5) Pengambilan populasi SMA Negeri dianggap paling tepat karena pengaruh 

implementasi desentralisasi pendidikan sangat terasa pada sekolah negeri 

karena mereka sangat tergantung dari kebijakan pemerintah, sedangkan untuk 

sekolah swasta tidak banyak terpengaruh karena pada dasarnya mereka tidak 

banyak tergantung pada kebijakan pemerintah akan tetapi tergantung pada 

kebijakan yayasan masing-masing. 

 

1.8 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini substansinya adalah faktor-faktor determinan keefektifan 

organisasi  

      SMA Negeri sehingga substansi yang lebih luas tidak termasuk dalam 

jangkauan penelitian ini dan perlu diadakan penelitian tersendiri. 
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(2) Penelitian ini dilaksanakan di satu situs yaitu kota Semarang yang terdapat 

enam belas SMA Negeri, sehingga temuan hasil penelitian ini hanya dapat 

digeneralisasikan di SMA Negeri di kota Semarang. 

(3) Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yaitu bulan Agustus 

sampai dengan September tahun 2006. Jadi penelitian ini hanya berlaku untuk 

kurun waktu tersebut namun hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

perencanaan peningkatan keefektifan organisasi SMA Negeri Kota Semarang 

pada tahun-tahun berikutnya. 
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BAB II 

KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kerangka Teoretis 

2.1.1 Manajemen Berbasis Sekolah sebagai Manifestasi Desentralisasi  

Pendidikan di Sekolah 

 
Kuehn (2004:1-2) dalam tulisannya tentang School-based Budgeting/ Site-

base Management menyampaikan laporan hasil penelitiannya bahwa school-based 

management (manajemen berbasis sekolah) nampak manifestasinya dalam suatu 

keanekaragaman agenda kebijakan pendidikan di British Colombia dan di tempat 

lain di dunia. Hal ini sering nampak dalam rangka menyediakan sumber daya 

untuk sekolah negeri. Berbagai deskripsi untuk mengidentifikasi model-model 

yang didiskusikan misalnya local management of school, school-based 

management, shared decision-making, self-managing school, self-determining 

schools, locally-autonomous school, devolution, decentralization, dan 

restructured school.  

Beberapa argumen yang paling utama adalah tuntutan para pendukung 

terhadap perubahan cara pengambilan-keputusan di sekolah secara umum harus 

memenuhi persyaratan satu atau lebih diantara tiga kategori berikut yaitu: efisiensi 

administrasi, keefektifan pendidikan, dan/atau pengaruh partisipan. 

Efisiensi administrasi diadopsi dari dunia usaha bahwa keputusan tentang 

bagaimana mempercepat laju perusahaan diserahkan pada orang-orang yang 

paling mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi. Argumen ekonomi bagi 

desentralisasi adalah bahwa desentralisasi unit-unit membantu perkembangan 
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kebutuhan kompetisi dalam melindungi monopoli. Pendapat ini berasal dari 

kepercayaan pada ideologi bahwa pendekatan pasar dan kompetisi lebih efisien 

dari pada pendekatan perencanaan. Nanaimo participatory management (dalam 

Kuehn 2004)  menyampaikan bahwa manajemen partisipatori dapat membantu 

sekolah menjadi lebih efektif menggunakan sumber daya yang terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikan dari siswa yang dilayani.  

Keefektifan pendidikan mendukung keyakinan dan harapan bahwa 

desentralisasi akan berhasil meningkatkan prestasi siswa. Diharapkan sebelumnya 

kurikulum yang lebih fleksibel agar mampu membentuk siswa di sekolah. Mereka 

berharap adanya inovasi yang tinggi, moral yang tinggi, komitmen pegawai yang 

tinggi serta produktivitas yang tinggi, padahal kenyataannya karakteristik 

sistemnya seperti dikontrol oleh sebuah birokrasi yang memaksakan suatu one-

size-fits-all-policy (kebijakan-satu-ukuran-sesuai-untuk semua). Argumen ini 

kebanyakan dibuat dalam konteks sistem pendidikan oleh pemerintah Amerika, 

mandat keputusan kurikulum diberikan pada level distrik sekolah. Di British 

Columbia kewenangan memutuskan kurikulum dipusatkan  pada propinsi dan 

sebagian kecil didukung dari school-based decision-making. British Columbia 

termasuk yang mengusulkan kurikulum untuk di desentralisasi. 

Beberapa usulan dalam sistem baru yaitu desentralisasi adalah melibatkan 

masyarakat pada level sekolah dalam membuat keputusan tentang sekolah. 

Beberapa argumen untuk pengambilan keputusan lokal difokuskan pada guru 

misalnya menyediakan layanan pada individu atau tim atau membuat 

hasil/produk. Salah seorang peneliti dalam bidang ini yang terkenal yaitu Linda 
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Darling-Hammond (dalam Kuehn 2004) menyimpulkan bahwa kesuksesan 

memerlukan dua strategi yang harus dicapai sekaligus yaitu: mengajar secara 

profesional serta desentralisasi organisasi dan manajemen sekolah kepada guru. 

Organisasi guru di Amerika mendukung restrukturisasi sekolah jika school-based 

decision-making memberikan kesempatan sebagian besar guru memberikan suara 

dalam keputusan tentang sekolah. Model lain menyarankan untuk memberikan 

orang-tua mengawasi langsung pada unsur-unsur yang ditawarkan di sekolah 

misalnya menyusun prioritas anggaran, kebijakan sekolah, peran dalam seleksi 

kepala sekolah dan staf pengajar, menentukan pendekatan mengajar. Tuntutan dari 

pendekatan ini adalah bahwa pengaruh orang tua terhadap hasil pendidikan adalah 

untuk lebih memuaskan orang tua. Gaya kepemimpinan kepala sekolah (direktif 

atau fasilitatif) menjadi pemegang kendali pelaksanaan seluruh kegiatan di 

sekolah yang struktur tujuannya dipengaruhi oleh parstisipan. 

Penelitian pada strategi school-based management tampak menunjukan 

efektif jika mampu menerapkan desentralisasi kekuasaan, pengetahuan, informasi 

dan penghargaan; membuat pedoman perubahan proses pembelajaran; dan 

menyediakan kepemimpinan kepala sekolah yang fasilitatif. Hal ini akan 

membuat kondisi profesional di sekolah untuk mereorganisasi kurikulum dan 

pembelajaran, re organisasi sekolah dan kelas, restruktur penggunaan sumber 

daya, dan meningkatkan prestasi siswa. 

Digest (1995) menyatakan bahwa school-based management didefinisikan 

sebagai desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. 

Ini merupakan salah satu strategi yang sangat terkenal yang dimulai pada tahun 
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1980-an pada gerakan reformasi sekolah. Setelah dasa warsa yang lalu, beberapa 

distrik sekolah menerapkan metode pengelolaan budget sekolah, kurikulum, dan 

keputusan personal dengan antusias untuk mempromosikannya. Program ini akan 

menyediakan program-program yang lebih baik bagi siswa karena sumber daya 

akan tersedia disesuaikan langsung dengan kebutuhan siswa. SBM juga dikatakan 

akan menjamin keputusan yang berkualitas tinggi karena dibuat oleh kelompok 

menggantikan keputusan individual; akhirnya SBM akan meningkatkan 

komunikasi antara stakeholders termasuk dewan pendidikan, superintenden, 

kepala sekolah, guru, orang-tua, anggota masyarakat, dan siswa. 

Menurut Zamroni (2002:13) manajemen berbasis sekolah diharapkan dapat 

menemukan celah-celah kemubaziran dengan prinsip effetiveness yaitu 

pendayagunaan sumber daya yang ada dengan cara sebaik dan setepat mungkin. 

Konsekuensinya sekolah harus menata ulang perencanaannya, termasuk 

penganggarannya dengan memberikan skala prioritas bagi aktivitas yang betul-

betul menjadi kebutuhan sekolah. Dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan tersebut orang tua dan masyarakat harus dilibatkan dalam suasana yang 

demokratis. 

Menurut Umaedi (2000:7) pada era desentralisasi pendidikan, dalam pola 

baru sekolah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola lembaganya 

sehingga lebih luwes, pengambilan keputusan secara partisipatif, meningkatnya 

partisipasi masyarakat, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada 

pendekatan birokratik yang kaku, pengelolaan sekolah lebih desentralitik, 

perubahan didorong oleh motivasi diri, mengutamakan kerja tim, struktur 
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organisasi datar, sederhana dan efisien. Dimensi-dimensi perubahan pola 

manajemen pendidikan di Indonesia dari pola lama menuju pola baru yang lebih 

demokratis dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1  Dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan di Indonesia 

Pola Lama Menuju Pola Baru 
 

Subordinasi 
Pengambilan keputusan terpusat 
Ruang gerak kaku 
Pendekatan birokratik 
Sentralistik 
Diatur 
Over regulasi 
Mengontrol 
Mengarahkan 
Menghindari resiko 
Gunakan uang semuanya 
Individual yang cerdas 
Informasi terpribadi 
Pendelegasian 
Organisasi hirarkis 

 Otonomi 
Pengambilan keputusan 
partisipatif 
Ruang gerak luwes 
Pendekatan profesional 
Desentralistik 
Motivasi diri 
Deregulasi  
Mempengaruhi 
Memfasilitasi 
Mengelola resiko 
Gunakan uang seefisien mungkin 
Teamwork yang cerdas 
Informasi terbagi 
Pemberdayaan 
Organisasi datar 

 
Sumber : Umaedi (2000:8) 
 

2.1.2 Dasar-Dasar Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan 

Sebelum desentralisasi pendidikan dilaksanakan penuh di seluruh 

Indonesia, telah dilakukan uji coba di dua puluh enam Dati II percontohan yang 

diatur dalam (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 (dua puluh 

enam) Dati II percontohan; (2) Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia (Mendikbud RI) Nomor 11871/A6.I/H/95 tanggal 8 Maret 
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1995 perihal persiapan pelaksanaan penyerahan urusan di bidang pendidikan dan 

kebudayaan kepada Dati II percontohan; (3) Keputusan Mendikbud RI Nomor 

0274/O/1996 tentang petunjuk pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan 

yang diserahkan kepada Dati II percontohan.  

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan secara penuh bersamaan dengan 

pelaksanaan desentralisasi di bidang pemerintahan yang diatur dengan Undang-

Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 (yuncto UU Nomor 32 

tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 

2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang meliputi (1) 

perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan tata ruang; (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang 

kesehatan; (6) penyelenggaraan pendidikan; (7) penanggulangan masalah sosial; 

(8) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha 

kecil dan menengah; (10) pengendalian lingkungan hidup; (11) pelayanan 

pertanahan; (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) pelayanan 

administrasi umum pemerintahan; (14) pelayaan administrasi penanaman modal; 

(15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;(16) urusan wajib lainnya yang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan harus tetap mengacu pada 

sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 

1989 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
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Sistem Pendidikan Nasional, dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan 

kualitas dan martabat manusia Indonesia, memerangi segala kekurangan, 

keterbelakangan dan kebodohan, memantapkan ketahanan nasional, serta 

meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan 

kebhinneka-tunggal-ika-an. Pendidikan nasional juga mempunyai fungsi sebagai 

pemersatu bangsa maka akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila tetap 

diurus oleh pemerintah pusat sesuai dengan semangat penyelenggaraan otonomi 

daerah yang dititik-beratkan pada kabupaten atau kota. Hal ini berarti bahwa 

upaya mewujudkan demokratisasi di bidang pendidikan, sistem pendidikan harus 

berorientasi pada aspirasi masyarakat setempat dengan cara menyerahkan urusan 

pendidikan beserta pembiayaannya kepada daerah dengan harapan perencanaan 

pendidikan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing namun 

standar kualitas/kompetensi lulusan tetap ditentukan secara nasional oleh 

pemerintah pusat. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan 

bahwa pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui 

visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional 

mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat 

dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.  

Adapun misi pendidikan nasional adalah (1) mengupayakan perluasan dan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh 
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rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak 

bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar; (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses 

pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) 

meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai 

pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai 

berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi 

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

2.1.3 Definisi Organisasi 

Menurut Robbins (1994: 4) organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat 

diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai 

suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dikoordinasikan dengan sadar 

mengandung arti manajemen, kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari 
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orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain, pola interakasi 

anggotanya harus seimbang dan diselaraskan supaya tidak berlebihan namun juga 

memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan. Definisi ini 

mengasumsikan secara eksplisit kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola 

interaksi. 

Perbedaan antara teori organisasi dan perilaku organisasi. Teori organisasi 

adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori 

organisasi menunjuk aspek-aspek deskriptif maupun preskriptif dari disiplin ilmu 

tersebut. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana organisasi dikonstruksi 

sehingga mampu meningkatkan keefektifan organisasi. Teori organisasi 

mengambil pandangan makro unit-unit analisisnya adalah organisasi atau sub-sub 

utamanya. Teori organisasi memfokuskan diri pada perilaku dari organisasi dan 

menggunakan definisi yang lebih luas tentang keefektifan organisasi. Teori 

organisasi tidak hanya memperhatikan prestasi dan sikap para pegawai tetapi juga 

kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk menyesuaikan diri dan mencapai 

tujuan-tujuannya. 

Perilaku organisasi mengambil pandangan mikro memberi tekanan pada 

individu-individu dan kelompok-kelompok kecil. Perilaku organisasi 

memfokuskan diri pada perilaku di dalam organisasi dan kepada seperangkat 

prestasi dan variabel mengenai sikap yang sempit dari para pegawai-produktivitas 

pegawai, absensi, perputaran pegawai dan kepuasan kerja adalah yang banyak 

diperhatikan. Topik-topik mengenai perilaku individu yang secara khas dipelajari 

dalam perilaku organisasi adalah persepsi, nilai-nilai, pengetahuan, motivasi, serta 
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kepribadian, termasuk di dalam topik mengenai kelompok adalah peran, status 

kepemimpinan, kekuasaan, komunikasi, dan konflik. 

Perbedaan mikro dan makro ini menyebabkan tumpang tindih, misalnya 

faktor-faktor struktural mempunyai dampak terhadap perilaku pegawai sehingga 

studi perilaku organisasi juga harus mempertimbangkan hubungan struktur dan 

perilaku begitu juga beberapa topik mikro juga relevan dengan studi teori 

organisasi. Apabila pembicaraan mikro dan makro saling tumpang tindih maka 

penekanannya akan berbeda. Misalnya konflik dalam perilaku organisasi 

cenderung difokuskan konflik antar pribadi dan antar kelompok yang berasal dari 

perbedaan kepribadian dan komunikasi yang lemah; akan tetapi para ahli teori 

organisasi akan menekankan pada koordinasi antar unit yang disebabkan adanya 

kekurangan di dalam desain organisasi. 

Menurut Griffin (1986: 21) organisasi adalah two or more people working 

together to achieve common goal. Jadi organisasi adalah dua orang atau lebih 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama/umum. Dari definisi itu dapat 

diketahui bahwa jika ada dua orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan 

bersama maka dia adalah sebuah organisasi walaupun mungkin yang paling 

sederhana. 

Menurut Steers dan Porter (dalam Griffin 1986) organisasi adalah 

sekelompok manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan umum. 

Manajemen puncak menyusun arah organisasi dengan: mendefinisikan manfaat; 

menetapkan tujuan; merumuskan berbagai strategi untuk mencapai tujuan.  
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Dari berbagai definisi tersebut pada dasarnya organisasi adalah sekelompok 

orang yang  bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. 

 

2.1.4 Keefektifan Organisasi Sekolah 

Apakah sekolah merupakan suatu organisasi? Hoy dan Miskel (1991: 28) 

menyatakan pendapatnya bahwa sekolah adalah suatu sistem sosial. Sekolah 

sebagai sistem sosial mengorganisasikan seluruh interaksi personalia dalam suatu 

hubungan organik. Sistem sosial juga digambarkan oleh ketergantungan dari 

bagian-bagian, kejelasan anggota, perbedaan dengan lingkungan, jaringan 

kerjasama sosial yang kompleks, dan mempunyai budaya yang unik. Seperti 

umumnya organisasi formal, analisis tentang sekolah sebagai sistem sosial juga 

memperhatikan aspek-aspek kehidupan organisasi. 

Sekolah sebagai sistem sosial terdiri dari unsur-unsur (1) institusi yang 

terdiri dari berbagai peran dan harapan yang diorganisasikan untuk mencapai 

tujuan sistem;  dan (2) individu yang merupakan orang-orang dengan berbagai 

kebutuhan pada pelaku sistem yang menyediakan energi untuk mencapai tujuan. 

Jadi perilaku dalam sistem akan lebih dimengerti secara jelas melalui analisis 

interaksi antara kedua unsur tersebut, yaitu interaksi antara institusi dan individu 

yang ada di dalamnya. 

Organisasi formal sebagai suatu sistem sosial apabila ingin selamat survive 

harus mampu menyelesaikan permasalahan utama seperti misalnya adaptasi, 

pencapaian tujuan, dan integrasi. Model organisasi formal diusulkan untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Unsur internal sistem adalah institusi, 
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individu, dan kelompok kerja, sedangkan unsur eksternal adalah lingkungan serta 

outcome. 

Menurut Sergiovanni dan Starratt (1993) sekolah adalah komunitas atau 

organisasi, dan apa yang dilakukan orang-orang menggambarkan perilaku 

organisasi. Komunitas atau organisasi adalah gambaran yang menyuarakan 

kebenaran bagi aspek-aspek tertentu tentang fungsi sekolah-sekolah. Kata 

mengorganisasikan contohnya adalah menyediakan petunjuk yang bagus seperti 

bagaimana tenaga organisasi memikirkan tentang sekolah-sekolah dan supervisi 

sekolah. Mengorganisasikan berarti merancang bermacam-macam sumber daya 

secara menyeluruh dan masuk akal. Misalnya: alasan untuk mengorganisasikan, 

memperhatikan kebutuhan belajar menjadi bagian-bagian yang diorganisasikan, 

mengarahkan kelompok untuk berpikir dengan logika yang runtut, merencanakan 

kebutuhan untuk upaya mengembangkan unsur-unsur yang disusun dalam pola 

yang diinginkan. Memantau perkembangan, membuat perbaikan-perbaikan yang 

dibutuhkan, mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

Mengingat sekolah merupakan organisasi formal dan juga sistem sosial 

maka untuk mendapatkan definisi keefektifan organisasi sekolah yang lebih 

komprehensif akan digunakan teori-teori tentang keefektifan organisasi baik yang 

khusus untuk sekolah maupun teori tentang keefektifan organisasi pada umumnya. 

Perlu disampaikan pula bahwa para ahli dalam menyebut keefektifan organisasi 

sekolah sering menggunakan istilah yang berbeda, antara lain ada yang menyebut 

”keefektifan organisasi sekolah” ada juga yang menyebut dengan ”keefektifan 
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sekolah” yang berasal dari ”school effectiveness”. Walaupun cara menyebutnya 

berbeda namun dilihat dari isinya, ternyata yang dimaksudkan adalah sama yaitu 

keefektifan sekolah sebagai organisasi pendidikan. Kalaupun ada perbedaan maka 

yang berbeda adalah (1) pendekatan penilaian yang digunakan; (2) minat kajian 

para penelitinya, hal ini berkaitan dengan pemilihan variabel penelitian; (3) 

luasnya sasaran penelitian, ini berkaitan dengan jumlah variabel penelitian. 

Menyadari kondisi tersebut untuk menjaga konsistensi penulisan penelitian 

ini selanjutnya digunakan istilah ”keefektifan organisasi sekolah”. Apabila tulisan 

itu merupakan kutipan teori atau pendapat dari para ahli, penulis tetap 

menggunakan istilah sesuai aslinya. 

 

2.1.5  Definisi Keefektifan Organisasi  

Keefektifan organisasi berasal dari istilah “organizational effectiveness” 

dalam buku-buku manajemen antara lain diterjemahkan Dharma menjadi 

“efektivitas organisasi” sedangkan oleh Udaya menjadi “keefektifan organisasi”. 

Selanjutnya dalam penelitian ini dipakai istilah keefektifan organisasi. 

 Dalam upaya memberikan penjelasan tentang keefektifan organisasi 

disampaikan pendapat beberapa ahli antara lain Likert (dalam Owens 1995: 94-

95) menganalisis bahwa keefektifan organisasi ditentukan oleh tiga mata rantai 

sebab-akibat yaitu sebagai berikut. 

Rensis Likert to link organizational performance to the internal 
characteristics of the organization. His analysis is that the performance of 
an organization is determined by a three-link chain of causes and effect. The 
first link in the chain is composed of the causal variables, which are under 
the control of the administration. Thus, administration (management) can 
choose the design of the organization’s structure (mechanistic or organic, 
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bureaucratic or flexible). Similarly, administration can choose the 
leadership style (for example, authoritarian or participative); it can choose 
a philosophy of operation (teamwork or directive, problem-solving, or rule-
following). The choices that administration makes in selecting the options 
available are critical to and powerful in determining the nature of the 
management system in the organization (namely, System 1, 2, 3, or 4). These 
are seen as causing the interaction-influence system of the organization-in 
other words, its culture-to have the characteristics that it does have. 
Intervening variables flow directly from (are caused largely by) these causal 
variables (that is, the choices that administration makes). Thus, the nature 
of motivation, communication, and other critical aspects of organizational 
functioning is determine. End-result variables, are measure of an 
organization’s success, depend heavily, of course, on the nature and quality 
of the internal functioning of the organization. 

 

Jadi menurut Likert kinerja suatu organisasi ditentukan oleh tiga mata-rantai 

sebab dan akibat. 

(1) Variabel-variabel kausal dibawah kontrol administrasi (manajemen) misalnya 

struktur organisasi (mekanik atau organik, birokratik atau fleksibel); gaya 

kepemimpinan (otoriter atau partisipatif), filosofi (teamwork atau directive, 

problem-solving, atau rule-following). Variabel harus dipilih yang kritis dan 

mempunyai kekuatan penuh dalam menentukan sistem manajemen organisasi.  

(2) Variabel-variabel intervening berasal langsung dari (sebagian besar 

disebabkan oleh) variabel-variabel kausal, misalnya motivasi, komunikasi dan 

aspek-aspek kritis lain dari fungsi organisasi yang menentukan. 

(3) Variabel hasil akhir adalah ukuran dari suksesnya organisasi dan juga 

tergantung pada hambatan yang dijumpai serta sifat dan kualitas fungsi 

internal organisasi. 

 
Jadi, tiga variabel yang bermanfaat dalam membicarakan keefektifan adalah 

variabel kausal, variabel intervening, dan variabel keluaran (hasil-akhir). Variabel 
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kausal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi arah perkembangan di dalam 

organisasi dan hasil atau penyelesaiannya. Variabel independen ini dapat diubah 

oleh organisasi dan manajemennya; faktor-faktor itu berada dalam kontrol 

organisasi, seperti kondisi-kondisi bisnis umum, strategi, ketrampilan dan perilaku 

kepemimpinan, keputusan pimpinan, serta kebijaksanaan dan struktur organisasi 

dan variable lainnya. Variabel kausal tersebut mempengaruhi sumber daya 

manusia atau variabel-variabel intervening dalam organisasi; variabel-variabel 

intervening tercermin dalam keterikatan (commitment) terhadap tujuan, motivasi, 

dan moral anggota serta kemampuan mereka dalam kepemimpinan, komunikasi, 

penanggulangan konflik, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. 

Variabel keluaran atau hasil-akhir adalah variabel-variabel dependen yang 

mencerminkan keberhasilan organisasi. Dalam mengevaluasi keefektifan lebih 

dari 90% manajer organisasi hanya menekankan pada ukuran keluaran misalnya 

laba bersih, jumlah produk, rekor kalah-menang, dan variabel sejenis. 

Hoy dan Miskel (1991), menyampaikan pendapat Harsey dan Blanchard 

(1982) tentang keefektifan sebagai berikut. 

There is no concise definition of effectiveness in situasional 
leadership theory. Succsess in getting others to do a job in a prescribed way 
does not guarantee effectiveness. According to Harsey and Blanchard 
(1982:106-124), effectiveness is complex concept that involves not only 
objective performance but also human costs and psychological conditions. 
Thus, the term is defined broadly; it includes the evaluation of how well the 
group achieves is task as well as the psychological state of  individuals and 
groups. In brief, effectiveness is function of productivity and performance, 
the conditions of human resources, and the extent to with both long and 
short-term goals are attained. According to situasional leadership theory, 
effectiveness is promoted by matching leader behavior with the appropriate 
situation. The match of behavior depends on the level of maturity in the 
situation. The guiding principle of matching is succintly stated by Harsey 
and Blanchard (1977:163) as follows: Asthe level of maturity of their 
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follower continues to increase in the terms of accomplishing a specific task, 
leaders should begin to reduce their task behavior and increase relationship 
behavior until the indivudual or group reachers are moderate level of 
maturity, it becomes appropriate for leaders to decrease not only task 
behavior but also relationship behavior. 
 
Jadi keefektifan adalah fungsi dari produktivitas dan kinerja, kondisi sumber 

daya serta tingkat pencapaian tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

Teori Harsey dan Blanchard ini menyampaikan bahwa keefektifan organisasi 

selain memperhatikan tujuan jangka pendek yang berupa hasil akhir juga 

memperhatikan pentingnya tujuan jangka panjang yang berupa kondisi sumber 

daya manusia. Apabila dikaitkan dengan teori kepemimpinan situasional, 

keefektifan adalah meningkatkan kesuaian perilaku pemimpin dengan tingkat 

kedewasaan staf pada situasi tertentu. 

Hoy dan Miskel (1991: 51) mendefinisikan keefektifan organisasi sebagai 

berikut.  

“Just as we defined an individual’s effectiveness as the congruence 
between bureaucratic expectation and individual behavior, we can similarly 
analyze the collective performance of the school in terms of effectiveness. 
More specially, organizational effectiveness is the degree to which the 
actual outcomes of the organization are consistent with the expected 
outcomes. For example, if a school expect 90 percent of its eighth-grade 
students to pass the state minimum basic skills test and 95 percent actually 
pass, then the schools effective on that criterion. Although the proposed, 
definition of effectiveness permits assessment on a host of different criteria, 
our analyses of schools focuses on the functional needs of adaptation, goal 
achievement, integration, and latency. Moreover, it is hypothesized that the 
greater the total congruence (lack of conflict) among the basic element of 
system and between the elements and the environmental demands, the 
greater the effectiveness of the school” 
 

Jadi keefektifan organisasi adalah tingkat dimana pencapaian outcome aktual 

konsisten dengan outcome yang diharapkan. Misalnya, jika sekolah 
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mengharapkan siswa yang lulus tes ketrampilan dasar minimal minimal 90%, 

ternyata yang lulus adalah 95 persen, berarti sekolah berhasil melampui standar 

itu. Walaupun definisi penilaian keefektifan punya kriteria yang berbeda, analisis 

terhadap sekolah-sekolah difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan fungsional 

tentang adaptasi, prestasi pencapaian tujuan, integrasi, dan latency. Keefektifan 

sekolah yang terbesar apabila dicapai kesesuaian total terbesar (sedikit konflik) di 

antara elemen dasar sistem dan antara elemen-elemen tuntutan lingkungan. 

Menurut Hoy dan Miskel, hal yang sangat penting yaitu sulitnya membuat 

definisi dan pengukuran tentang keefektifan organisasi bagi sekolah. Apabila para 

pendidik, stakeholders sekolah, atau pengambil kebijakan bersama-sama, 

meningkatkan frekuensi, pembicaraan topik-topik penting yang segera untuk 

diselesaikan, itu adalah keefektifan sekolah. Begitu pula akuntabilitas, prestasi 

akademik, tes kompetensi bagi pendidik, angka putus sekolah, kepuasan kerja 

guru, dan moral staf pengajar dalam kurun waktu tertentu, biasanya juga termasuk 

dalam pembicaraan ini.  

Robbins (1994: 53) menyatakan upaya mencari definisi tentang keefektifan 

organisasi sebagai berikut. 

Pendekatan awal terhadap EO - yang mungkin berlanjut selama 
tahun 1950-an - sangat sederhana. Keefektifan didefinisikan sebagai sejauh 
mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Namun di dalam 
definisi tersebut tersembunyi makna ganda yang sangat membatasi baik 
penelitian mengenai subyek tersebut maupun kemampuan para manajer 
praktek menangkap arti dan menggunakan konsep tersebut. Misalnya, 
Tujuan siapa? Tujuan jangka panjang atau jangka pendek? Tujuan resmi dari 
organisasi ataukah tujuan aktual? Apa yang kami maksudkan mungkin akan 
lebih jelas jika kita mengambil sebuah tujuan yang paling disetujui oleh para 
peneliti dan praktisi sebagai kondisi yang penting bagi keberhasilan sebuah 
organisasi: kelangsungan hidup. Jika ada sesuatu yang dicari oleh sebuah 
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organisasi untuk dikerjakan, maka itu adalah upaya untuk mempertahankan 
kelangsungan hidupnya. 

 
Jadi, pada saat itu tujuan suatu organisasi yang paling disetujui oleh para 

peneliti dan praktisi sebagai kondisi yang penting bagi keberhasilan sebuah 

organisasi adalah kelangsungan hidup. Jika ada sesuatu yang dicari oleh sebuah 

organisasi untuk dikerjakan hal itu adalah upaya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup. Akan tetapi setelah memperhatikan kecenderungan terakhir 

bahwa terdapat kesepakatan yang hampir bulat bahwa keefektifan organisasi 

membutuhkan kriteria majemuk, fungsi organisasi yang berbeda-beda harus 

dievaluasi dengan menggunakan karakteristik yang berbeda-beda pula.  

Perspektif terakhir dari penilaian keefektifan organisasi berdasarkan 

pendekatan nilai-nilai bersaing dari Cameron maka oleh Robbins disusun sebuah 

definisi yang sederhana, yaitu keefektifan organisasi didefinisikan sebagai 

tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan tujuan 

jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat 

pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.  

Menurut Krech dan kawan-kawan (dalam Danim 2004) studi tentang 

keefektifan kelompok bertolak dari telaah terhadap variabel-variabel yang 

mempengaruhinya yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel perantara. 

Variabel bebas adalah variabel pengelola bersifat given pada kelompok misalnya 

struktur, tugas, lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan. Variabel terikat atau 

variabel yang dikelola oleh variabel lain misalnya jumlah soal yang dapat 

diselesaikan, kecepatan dan tingkat kesalahan, hasil umum yang dicapai pada 

kurun waktu tertentu. Variabel perantara (variabel independen) adalah variabel 
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yang dapat ditentukan oleh suatu proses yang turut menentukan pengaruh variabel 

bebas misalnya gaya kepemimpinan, motivasi anggota, dan persahabatan antar 

anggota.  

 

2.1.6 Karakteristik dan Kriteria Keefektifan Organisasi 

Owens (1991:307-308) menyampaikan hal-hal yang menentukan konsep 

keefektifan sekolah adalah sebagai berikut. 

(1) Apa saja yang akan dan dapat dilakukan oleh sekolah, misalnya tujuan utama 

adalah mengajar, kesuksesannya diukur dengan perkembangan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap; sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan 

seluruh lingkungan tempat melaksanakan belajar-mengajar. 

(2) Karakteristik yang paling krusial bagi sekolah adalah sikap serta perilaku guru 

dan staf, bukan sarana prasarana seperti misalnya perpustakaan atau usia 

bangunan gedung. 

(3) Adapun yang paling penting, sekolah bertanggung jawab terhadap kesuksesan 

atau kegagalan prestasi akademik siswa. 

(4) Sekolah tidak diskriminatif terhadap siswa sehingga dalam proses belajar 

sekolah menghormati dan memperlakukan sama pada semua siswa tanpa 

melihat perbedaan etnik, jenis kelamin, latar belakang keluarga dan budaya, 

atau penghasilan keluarga, masyarakat dari keluarga miskin tidak 

membutuhkan kurikulum yang berbeda, juga tidak ada alasan gagal untuk 

belajar ketrampilan dasar.  



58 
 

 

Owens juga menyatakan bahwa penelitian keefektifan sekolah disarankan 

meningkatkan keterlibatkan guru dan tenaga kependidikan lain dalam 

pengambilan keputusan, mengembangkan peluang bagi perencanaan kolaborasi. 

Perubahan strategi yang fleksibel akan mencerminkan kepribadian yang unik bagi 

masing-masing sekolah, tujuannya adalah mengubah budaya sekolah, proses 

mewajibkan anggota staf  untuk memikul tanggung jawab bagi perbaikan sekolah, 

kewenangan memenuhi kebutuhan, merancang program instruksional sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan siswanya. 

Pada mulanya penelitian keefektifan sekolah segera menyita 

pengembangan program-program dasar perbaikan kinerja sekolah yang sedang 

berjalan. Sayangnya beberapa penelitian tentang keefektifan sekolah hanya 

menekankan pada interpretasi yang relatif sederhana yaitu lima sampai enam 

formula/karakteristik. Keefektifan sekolah melesat dengan pesan awal karena 

hanya menggunakan karakteristik berikut: kepemimpinan yang kuat dari kepala 

sekolah; harapan yang tinggi bagi prestasi siswa dalam bagian bagi guru dan 

anggota staf yang lain; menekankan pada ketrampilan dasar; lingkungan yang 

teratur; evaluasi siswa yang sistematik dan berkali-kali; meningkatkan  waktu 

untuk tugas mengajar dan belajar. 

Purkey dan Smith (dalam Owens 1991: 309-310) dari laporan hasil 

penelitian, mengidentifikasi tiga belas karakteristik keefektifan sekolah. Mereka 

membagi dalam dua kelompok, kelompok pertama yang terdiri dari sembilan 

karakteristik dapat diimplementasikan secepatnya dengan biaya minimal melalui 

kegiatan adminitrasi sedangkan kelompok kedua terdiri dari empat karakteristik 
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yang dianggap kurang krusial yang relatif mudah dan tidak perlu segera 

dilaksanakan. Adapun karakteristik-karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 

 
Kelompok Pertama 

(1) Manajemen di lingkungan sekolah dan pengambilan keputuan yang 

demokratis, setiap individu di sekolah didorong untuk memiliki rasa  tanggung 

jawab yang besar terhadap pemecahan masalah pendidikan yang ada. 

(2) Dukungan dari pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas sekolah untuk 

mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan pendidikan yang signifikan, 

hal ini termasuk mengurangi pengawasan dan peran manajemen dari orang-

orang di kantor pusat, sementara mendukung dan mendorong peningkatan 

kepemimpinan dan pemecahan masalah kolaboratif di tingkat sekolah. 

(3) Kepemimpinan yang kuat, mungkin disediakan oleh tenaga administrasi atau 

oleh tim terpadu dari tenaga adminitrasi, guru, dan lainnya. 

(4) Stabilitas staf, untuk memfasilitasi pengembangan memperkuat pertautan 

(cohesivness) budaya sekolah. 

(5) Merancang kurikulum yang tepat serta memperhatikan kebutuhan pendidikan 

siswa secara keseluruhan dan meningkatkan waktu untuk belajar akademik. 

(6) Mengembangkan staf yang merupakan rantai organisasi sekolah dan 

kebutuhan instruksional dengan kebutuhan bahwa guru merasa diperhatikan. 

(7) Orang tua siswa dilibatkan dalam mendukung penyelesaian pekerjaan-rumah, 

kehadiran, dan disiplin. 

(8) Sekolah mengakui keberhasilan akademik keduanya dalam rangka 

meningkatkan prestasi akademik dan standar pencapaian yang excellent. 
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(9) Penekanan waktu belajar mengajar, sebagai contoh, mengurangi interupsi dan 

kekacauan atau gangguan, tekanan pada keunggulan difokuskan pada upaya 

belajar dan menata ulang kegiatan pembelajaran. 

 

Kelompok Kedua 

(1) Perencanaan yang kolaboratif dan hubungan yang kolegial akan meningkatkan 

rasa persatuan, mendorong sharing pengetahuan dan ide-ide, dan membantu 

perkembangan konsensus diantara mereka di sekolah. 

(2) Memupuk rasa persatuan untuk mengurangi rasa terasingnya guru dan siswa 

dan menguatkan rasa kebersamaan. 

(3) Tujuan bersama yang jelas dan harapan prestasi yang tinggi, muncul dari 

kolaborasi, kolegial, dan rasa persatuan yang membantu menyatukan mereka 

dalam organisasi. 

(4) Tertib dan disiplin memperlihatkan keseriusan dan tujuan penuh sekolah 

seperti komunitas orang, siswa, guru, staf dan orang dewasa yang lain, 

berkumpul bersama dengan persetujuan besama atas tujuan bersama, 

kolabirasi dan konsensus. 

 

Tabel 2.2  Kriteria tentang Keefektifan Organisasi 

No. 
 

Kriteria No. Kriteria 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Keefektifan keseluruhan 
Produktivitas 
Efisiensi 
Laba 
Kualitas 
Kecelakaan 
Pertumbuhan 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Perencanaan dan penetapan tujuan 
Konsensus tentang tujuan 
Internalisasi tujuan organisasi 
Konsensus tentang tujuan 
Ketrampilan interpersonal manajerial 
Ketrampilan manajerial 
Manajemen informasi dan komunikasi 
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8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Ketidak-hadiran 
Pergantian pegawai 
Kepuasan kerja 
Motivasi 
Moral/semangat juang 
Kontrol 
Konflik/solidaritas 
Fleksibilitas/penyesuaian 
 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
 
29. 
30. 

Kesiapan 
Pemanfaatan lingkungan 
Evaluasi pihak luar 
Stabilitas 
Nilai sumber daya manusia 
Partisipasi dan pengaruh yang digunakan 
bersama 
Penekanan pada pelatihan dan pengembangan 
Penekanan pada kinerja 

 
Sumber: Robbins (1994: 55) 

Robbins (1994) mengidenfikasi tiga puluh kriteria yang dapat mengukur 

keefektifan organisasi seperti pada Tabel 2.2. Akan tetapi, jarang sekali penelitian 

yang menggunakan kriteria majemuk, kriteria itu sendiri berkisar antara ukuran-

ukuran umum seperti kualitas dan moral sampai pada faktor-faktor yang lebih 

khusus seperti misalnya tingkat kecelakaan serta ketidak-hadiran.  

Banyaknya kriteria keefektifan organisasi adalah karena beraneka-

ragamannya organisasi yang dievaluasi dan minat penilai yang berbeda-beda. 

Akan tetapi keseluruhan kriteria tersebut tidak semuanya relevan bagi semua 

organisasi, pasti beberapa diantaranya lebih penting dibandingkan yang lain. 

Menurut Krech, Cruthfied dan Ballachey (dalam Danim 2004:119) 

mengatakan bahwa secara umum kriteria atau ukuran keefektifan kelompok 

adalah sebagai berikut. 

(1) Jumlah hasil yang bisa dikeluarkan oleh kelompok berupa kuatintas dalam 

bentuk 

fisik, ratio antara input dan output, usaha dengan hasil, dan persentase 

pencapaian program kerja.  
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(2) Tingkat kepuasan yang diperoleh oleh anggota kelompok. Kepuasan itu sukar 

diukur dan bervariasi untuk masing-masing kelompok misalnya guru, staf dan 

tata usaha. Karakteritik kepuasan anggota kelompok tercermin dari 

keterbukaan berkomunikasi antar anggota, kerajinan, tidak terlalu 

“perhitungan” dalam bekerja, berkurangnya keluhan, berkurangnya 

pembicaraan tentang kelemahan atasan dan kebutuhan rekan sekerja, tingkat 

kehadiran tinggi, Ukuran keefektifan ini bias kuantitatif atau kualitatif. 

(3) Produk kreatif kelompok yaitu kemampuan kelompok menumbuhkan 

kreativitas anggota. Cara kerja seseorang merupakan seni atau kiat (art) yang 

berbeda-beda pada setiap individu jadi tidak sepenuhnya dapat dituangkan ke 

dalam format khusus sehingga tuntutan akan konformitas yang berlebihan 

dapat menjadi boomerang organisasi. 

(4) Intensitas emosi yang dicapai oleh seseorang karena dia menjadi anggota 

kelompok. Hal ini diukur dengan ketaatan yang lebih tinggi atau rasa memiliki 

dengan kadar yang lebih tinggi karena termasuk kelompok yang ikut berjuang 

untuk memilikinya. Misalnya merawat, menyimpan, menggunakan semua 

fasilitas secara benar. 

Menurut Peters dan Waterman (dalam Robbins 1994: 57) yang mengkaji 

42 perusahaan yang dikelola dengan baik, sangat efektif atau excellent mereka 

menemukan 8 karakteristik umum yang selanjutnya menjadi semacam firman 

yang jika dapat dicapai bisa menjadi penentu keefektifan organisasi. Adapun 

karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Mereka mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan. 
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(2) Mereka selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh 

kebutuhan pelanggan. 

(3) Mereka memberi para pegawainya suatu tingkat otonomi yang tinggi dan 

memupuk semangat kewiraswastaan.  

(4) Mereka berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para 

pegawainya. 

(5) Para pegawai mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para manajer 

terlibat aktif pada masalah di semua tingkat. 

(6) Mereka selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami. 

(7) Mereka mempunyai struktur organisasi yang luwes dan sederhana. 

(8) Mereka menggabungkan kontrol yang ketat dan desentralisasi untuk 

mengamankan nilai-nilai inti perusahaan dengan kontrol yang longgar di 

bagian-bagian lain untuk mendorong pengambilan resiko serta inovasi. 

 

2.1.7 Pendekatan Teori pada Keefektifan Organisasi 

Mengingat banyaknya ukuran untuk menilai keefektifan organisasi maka 

tidaklah mudah menjawab pertanyaan tentang apakah suatu sekolah efektif atau 

tidak karena tergantung dari kriteria yang digunakan. Ada beberapa pendekatan 

yang dapat digunakan sebagai dasar menilai keefektifan organisasi antara lain 

yaitu pendekatan tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi strategis, dan 

lain-lain. 

Menurut Cameron (dalam Robbins 1994: 68) ada empat pendekatan yang 

bisa digunakan yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, 

pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Keempat 
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pendekatan tersebut masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangan, 

untuk memperoleh hasil yang maksimal maka pilihan pendekatan harus 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pendekatan pencapaian tujuan menekankan penilaian keefektifan 

organisasi pada hasil pencapaian tujuan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan merupakan sebuah ukuran yang tepat tentang 

keefektifan. Pendekatan pencapaian tujuan mengimplikasikan bahwa organisasi 

merupakan kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dan mencari tujuan, 

oleh karena itu keberhasilan pencapaian tujuan menjadi sebuah ukuran yang tepat 

terhadap keefektifan. Agar supaya pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang 

sah dari keefektifan organisasi maka (1) organisasi harus mempunyai tujuan-

tujuan akhir; (2) tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan 

baik agar dapat dimengerti; (3) tujuan-tujuan tersebut jangan terlalu banyak agar 

mudah dikelola; (4) harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan 

itu; sehingga pada akhirnyakemajuan kearah tujuan tersebut harus dapat diukur.  

Permasalahan yang muncul dalam pendekatan ini adalah (1) siapa yang 

menentukan tujuan organisasi? (2) apakah tujuan resmi organisasi sudah 

mencerminkan tujuan yang sebenarnya; (3) tujuan jangka pendek sering berbeda 

dengan tujuan jangka panjang, mana yang harus didahulukan? (4) organisasi 

sering mempunyai tujuan majemuk  

Pendekatan sistem menyatakan bahwa penilaian keefektifan organisasi 

berdasarkan suatu kerangka kerja sistem, organisasi memperoleh input melakukan 

proses transformasi dan menghasilkan output. Dalam pendekatan ini tujuan akhir 

tidak diabaikan tetapi hanya dipandang sebagai suatu elemen di dalam kumpulan 



65 
 

 

kriteria yang lebih kompleks. Pendekatan sistem menekankan pada kriteria yang 

akan meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang organisasi. Jadi 

pendekatan sistem fokusnya bukan pada tujuan akhir, akan tetapi berfokus pada 

cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir. 

Pendekatan sistem mengimplikasikan bahwa sistem terdiri dari sub-sub 

bagian yang saling berhubungan, jika salah satu sub bagian mempunyai kinerja 

yang buruk maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja seluruh 

sistem tersebut. Permasalahan yang  menonjol dari pendekatan sistem adalah, 

pengembangan alat ukur yang sah dan handal untuk mengukur variabel proses 

agaknya tidak mungkin, apapun yang digunakan akan dipertanyakan secara terus 

menerus. Di dalam pertandingan olahraga misalnya, yang diperhitungkan adalah 

kalah atau menang  bukan bagaimana mereka memainkan pertandingan tersebut. 

Jika tujuan sudah tercapai apakah cara-caranya masih penting? karena bertanding 

sasarannya adalah menang bukan pergi bertanding tetapi kalah dengan baik. 

Pendekatan konstituensi-strategis mengemukakan bahwa organisasi 

dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat 

di dalam lingkungan organisasi tersebut yaitu konstituensi yang menjadi 

pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pandangan ini sama dengan 

pandangan sistem tetapi penekanannya berbeda. Keduanya memperhitungkan 

adaya saling ketergantungan tetapi pandangan konstituensi-srategis hanya 

memperhatikan hal-hal di dalam lingkungan organisasi yang dapat mengancam 

kelangsungan hidup organisasi. 
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Pendekatan konstituensi-strategis memandang organisasi secara berbeda. 

Organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok yang 

berkepentingan, bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Dalam konteks ini 

keefektifan organisasi menjadi sebuah penilaian sejauh mana keberhasilan 

organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi kritisnya yaitu pihak-pihak yang 

menjadi tempat bergantung untuk kelangsungan hidup organisasi. Permasalahan 

yang muncul adalah tugas memisahkan konsituensi-strategis dari lingkungan yang 

lebih besar sulit dilaksanakan karena lingkungan berubah dengan cepat sehingga 

hal yang kemarin dianggap kritis oleh organisasi mungkin tidak lagi untuk hari 

ini. 

Pendekatan nilai-nilai bersaing dilakukan untuk memperoleh pengertian 

menyeluruh tentang keefektifan organisasi dengan cara mengidentifikasi seluruh 

variabel utama yang terdapat dalam bidang keefektifan organisasi kemudian 

mengetahui bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Tema 

utama yang mendasari pendekatan nilai-nilai bersaing adalah kriteria yang dinilai 

dan digunakan dalam menilai keefektifan organisasi bergantung pada siapa yang 

akan diwakili, sehingga tidak mengherankan kalau pemegang saham, serikat 

pekerja, pemasok, manajer, bagian pemasaran melihat organisasi yang sama tetapi 

menilai keefektifannya sangat berbeda-beda. 

Dasar penciptaan pendekatan nilai-nilai bersaing adalah karena tidak 

adanya kriteria terbaik untuk menilai keefektifan sebuah organisasi. Tidak ada 

tujuan tunggal yang dapat disetujui oleh semua orang, juga tidak ada konsensus 

yang menetapkan tujuan yang harus didahulukan, oleh karena itu keefektifan 
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organisasi itu sendiri subyektif dan tujuan yang dipilih seorang penilai 

berdasarkan atas nilai-nilai pribadi, preferensi serta minatnya. Nilai-nilai bersaing 

secara nyata melangkah lebih jauh dari pada hanya sekedar pengakuan tentang 

adanya pilihan yang beraneka ragam.  

 
Tabel 2.3  Perbandingan Pendekatan Pencapaian Tujuan, Sistem, 

Konstituensi-Strategis, dan Nilai-nilai Bersaing pada Keefektifan Organisasi 
 

No PENDEKA
TAN 

DEFINISI BERGUNA PADA SAAT 

 
 

 Organisasi efektif sejauh.... Pendekatan lebih disukai saat.... 

1. Pencapaian 
Tujuan 

Organisasi dapat mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan 

Tujuan jelas, dibatasi waktu, 
dan dapat diukur 
 

2. 
 

Sistem 
 

Organisasi memperoleh 
sumber yang dibutuhkan 

Ada hubungan yang jelas antara 
masukan dan keluaran 
 

3. Konstituensi 
Strategis 
 

Semua konstituensi strategis 
paling tidak dipenuhi 
 

Konstituensi mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap 
organisasi dan organisasi harus 
menanggapi tuntutan-tuntutan 
 

4. Nilai-nilai 
Bersaing 

Penekanan organisasi di 
keempat bidang utama sesuai 
dengan preferensi dari 
konstituen. 

Organisasi sendiri tidak jelas 
mengenai apa yang menjadi 
penekanannya atau mengenai 
minat dalam perubahan kriteria 
dalam jangka waktu tertentu. 
 

 
Sumber: Cameron yang diadaptasi oleh Robbins (1994: 84) 

 

Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa berbagai macam pilihan 

tersebut dapat dikonsolidasikan atau diorganisasi. Pendekatan nilai-nilai bersaing 

mengatakan, ada elemen umum yang mendasari setiap daftar kriteria keefektifan 

organisasi yang komprehensif dan elemen tersebut dapat dikombinasikan 

sedemikian rupa sehingga menciptakan kumpulan dasar nilai-nilai bersaing. Tiap-
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tiap kumpulan tersebut membentuk sebuah model nilai-nilai bersaing. Karena 

pendekatan model nilai-nilai bersaing meliputi tujuan maupun caranya maka 

model ini mampu mengatasi masalah yang timbul pada pendekatan pencapaian 

tujuan atau sistem. Perbandingan keempat pendekatan tentang keefektifan 

organisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 

2.1.8 Membuat Nilai-Nilai Bersaing menjadi Operasional 

Pendekatan nilai-nilai bersaing ini berawal dari tiga puluh kriteria 

keefektifan organisasi, akhirnya ditemukan tiga kumpulan dasar nilai-nilai 

bersaing.  

 

Gambar 2.1  Model Tiga Dimensi tentang Keefektifan Organisasi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Cameron (dalam Robbins 1994: 77) 
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Pertama, adalah fleksibilitas versus kontrol,  yang merupakan dua dimensi 

yang saling bertentangan dari struktur organisasi. Fleksibilitas menghargai 

inovasi, penyesuaian dan perubahan, sebaliknya kontrol lebih menyukai stabilitas, 

ketentraman, dan kemungkinan prediksi.  

Kedua, adalah kesejahteraan dan pengembangan manusia dalam organisasi 

versus kesejahteraan dan pengembangan organisasi itu sendiri. Dikotomi manusia-

organisasi merupakan kumpulan lain dari dimensi-dimensi yang saling 

bertentangan, perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan manusia di dalam 

organisasi versus perhatian pada pencapaian produktivitas dan tugas.  

Tabel 2.4  Delapan Sel Kriteria Keefektifan Organisasi 
 

No SEL DESKRIPSI DEFINISI 
1. 
 

OFM 
 

Fleksibilitas 
 

Mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap 
perubahan pada kondisi dan tuntutan dari luar. 

2. OFE 
 

Perolehan 
sumber 

Mampu meningkatkan dukungan dari luar dan 
memperluas jumlah tenaga kerja. 

3. OCM Perencanaan Tujuan jelas dan dipahami dengan benar 
 

4. OCE 
 

Produktivitas 
dan efisiensi 

Volume keluaran tinggi, rasio keluaran terhadap 
masukan tinggi. 

5. PCM 
 

Ketersediaan 
informasi 

Saluran komunikasi membantu pemberian informasi 
kepada orang mengenai hal-hal yang mempengaruhi 
pekerjaan mereka. 
 

6. PCE Stabilitas  
 

Perasaan tentram, kontinuitas, kegiatan-kegiatan 
berfungsi secara lancar. 
 

7. PFM Tenaga kerja 
yang kohesif 

Pegawai mempercayai, menghormati serta bekerja 
sama dengan yang lain. 
 

8. PFE Tenaga kerja 
terampil 

Pegawai memperoleh pelatihan, mempunyai 
ketrampilan dan kapasitas untuk melaksanakan 
pekerjaan dengan baik. 
 

 
Sumber: Cameron (dalam Robbins 1994: 78) 
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Ketiga, adalah cara versus tujuan organisasi. Cara menekankan pada proses 

internal dan jangka panjang, tujuan menekankan pada tujuan akhir dan jangka 

pendek. Dikotomi ini seperti pada pendekatan tujuan versus pendekatan sistem. 

Ketiga kumpulan tersebut digambarkan dalam diagram tiga dimensi seperti pada 

Gambar 2.1. Nilai-nilai tersebut kemudian dikombinasikan menjadi delapan sel 

atau kumpulan kriteria keefektifan organisasi seperti pada Tabel 2.4.  

Dari delapan sel tersebut dikombinasikan kemudian diciptakan empat 

macam model atau definisi tentang keefektifan organisasi, seperti pada Tabel 2.5.  

 

Tabel 2.5  Empat Model Tentang Nilai Keefektifan Organisasi 

 
No MODEL 

 

SEL-SEL CARA TUJUAN 

1. Human-relations 
model 

PFM dan 
PFE 

Tenaga kerja  
terpadu 
 

Tenaga kerja  terampil 

2. Open-system 
model 

OFM dan 
OFE 

Fleksibilitas Kemampuan mendapatkan 
sumber daya 
 

 
3. 

Rational-goal 
model 

OCM dan 
OCE 

Rencana tertentu 
dan tujuan 

Produktivitas dan efisiensi 
yang tinggi 
 

4. Internal-process 
model 

PCM dan 
PCE 

Penyebaran 
informasi 

Stabilitas dan ketentraman 

 

Sel PFM dan PFE termasuk dalam human-relations model, yang 

menekankan pada manusia (people) dan fleksibilitas. Model ini mendefinisikan 

keefektifan organisasi adalah adanya tenaga kerja yang terpadu atau kohesif 

(sebagai cara atau means) dan terampil (sebagai tujuan atau ends).  
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Sel OFM dan OFE termasuk dalam open-system model. Model ini 

mendefinisikan keefektifan organisasi adalah adanya fleksibilitas (sebagai cara 

atau means) dan kemampuan untuk mendapatkan sumber daya (sebagai tujuan 

atau ends).  

Sel OCM dan OCE termasuk dalam rational-goal model. Keefektifan 

organisasi dibuktikan dengan adanya rencana-rencana tertentu dan tujuan (sebagai 

cara atau means) serta produktivitas dan efisiensi yang tinggi (sebagai tujuan atau 

ends).  

 

Gambar 2.2  Empat Model Tentang Nilai Keefektifan 

Sumber: Cameron (dalam Robbins 1994: 79) 
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Sel PCM dan PCE termasuk dalam internal-process model, yang 

menekankan pada manusia (people), pengawasan (control) dan penyebaran 

informasi (sebagai cara atau means); stabilitas dan ketentraman (sebagai tujuan 

atau ends) dalam penilaian keefektifan organisasi. 

Dari pengelompokan itu perlu diperhatikan bahwa setiap model mewakili 

sekumpulan nilai tertentu dan mempunyai kutub yang berlawanan dengan 

penekanan yang berbeda-beda. Misalnya human-relation model bertentangan 

dengan rational-goal model; open-system model bertolak belakang dengan 

internal-process model. Empat model tentang nilai keefektifan organisasi tersebut 

dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.2. 

  Tabel 2.6  Kuesioner Singkat tentang Nilai-Nilai Bersaing 

No Kuesioner Tidak 
setuju 

Cukup 
setuju 

Sangat 
setuju 

1. OFM: Organisasi menanggapi dengan baik 
tuntutan yang sedang berubah. 

1 2 3 

2. OFE: Besarnya tenaga kerja organisasi meningkat 
terus 

1 2 3 

3. OCM: Pegawai mengerti dengan jelas tentang 
tujuan organisasi 

1 2 3 

4. OCE: Organisasi menghasilkan volume keluaran 
yang tinggi 

1 2 3 

5. OCM: Para pegawai diberi informasi yang baik 
mengenai hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan 
mereka 

1 2 3 

6. PCE: Kegiatan organisasi berfungsi dengan 
lancar dan teratur 

1 2 3 

7. PFM: Para pegawai berkerja sama dengan baik 
satu sama lain 

1 2 3 

8. PFE: Para pegawai dilengkapi dengan baik untuk 
tugas mereka 

1 2 3 

 

Sumber: Cameron (dalam Robbins 1994) 
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 Implementasi pendekatan nilai-nilai bersaing dilakukan dengan cara (1) 

dominant coalition mengidentifikasi konstituensi yang dianggap kritis bagi 

kelangsungan hidup organisasi; (2) setelah konstituensi strategis tersebut 

dipisahkan maka perlu memperhitungkan kepentingan yang ditempatkan oleh 

setiap konstituensi pada delapan kumpulan nilai tersebut. Hal ini bukan pekerjaan 

mudah karena manajer harus menempatkan diri sebagai konstituensi strategis, 

untuk membantu maka manajer dapat mewawancarai anggota konstituensi dengan 

menggunakan kuesioner seperti pada Tabel 2.6. 

Gambar 2.3 Membandingkan keefektifan Dua Organisasi dengan 

Amoebagram 

 
Sumber: Cameron dalam Robbins 1994 
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Jawaban kuesioner akan memberi penilaian umum bagaimana konstituensi 

tertentu merasakan prestasi sebuah organisasi pada setiap kriteria dari delapan 

kriteria keefektifan organisasi. Hasil kumulatif jawaban kuesioner oleh 

sekumpulan konstituensi yang menilai prestasi organisasi atas delapan kriteria 

keefektifan organisasi tersebut dapat diilustrasikan pada amoebagrams. Apabila 

penilaian dilakukan terhadap dua organisasi Alpha dan Beta maka hasilnya 

diilustrasikan seperti pada Gambar 2.3. 

 

2.1.9 Kontribusi Berbagai Disiplin Ilmu terhadap Perilaku Organisasi 

Menurut Robbins (2001: 9) perilaku organisasi dalam penerapan ilmu 

perilaku terbangun atas kontribusi dari beberapa disiplin perilaku, terutama 

psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Kontribusi psikologi terutama 

pada individu atau analisis pada level mikro, sedangkan empat disiplin ilmu yang 

lain mempunyai kontribusi terhadap konsep makro seperti proses kelompok dan 

organisasi. Tabel 2.7 mengilustrasikan kontribusi utama dari studi perilaku 

organisasi, sedangkan Gambar 2.4 mengilustrasikan konsep organisasi dari 

pandangan makro dan mikro. 

Jadi, studi perilaku organisasi dengan unit analisis sistem organisasi maka 

faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya adalah teori organisasi formal, 

teknologi organisasi, perubahan organisasi, budaya organisasi, lingkungan 

organisasi, konflik, politik, dan kekuasaan. Adapun pengaruh faktor-faktor 

tersebut digambarkan dalam kerangka kerja untuk menganalisis teori organisasi 

seperti Gambar 2.5. 

 

Tabel 2.7 Studi Perilaku Organisasi 
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Ilmu 
Perilaku 

Kontribusi Unit 
Analisis 

Psokologi 
 
 
 
 
 
Psikologi-
Sosial 
 
Sosiologi 
 
 
 
 
Antropologi 
 
 
 
Ilmu Politik 

Belajar, motivasi, personalitas, emosi, persepsi, 
pelatihan, keefektifan kepemimpinan, kepuasan kerja, 
pengambilan keputusan individu, penilaian kinerja, 
pengukuran sikap, seleksi pegawai, desain kerja, stres 
kerja. 
 
Perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, 
proses kelompok, pengambilan keputusan kelompok 
 
Dinamika kelompok, tim kerja, komunikasi, 
kekuasaan, konflik, perilaku dalam kelompok 
Teori organisasi formal, teknologi organisasi, 
perubahan organisasi, budaya organisasi. 
 
Perbandingan nilai-nilai, perbandingan perilaku, 
analisis antar budaya. 
Budaya organisasi, lingkungan organisasi. 
 
Konflik, politik antar organisasi, kekuasaan. 

Individu 
 
 
 
 
 
Kelompok 
 
 
Kelompok 
 
Sistem 
Organisasi 
 
Kelompok 
 
Organisasi 
 
Organisasi 
 

 
Gambar 2.4  Bagan Konsep Organisasi menurut Pandangan Makro dan 

Mikro 
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Gambar 2.5  Kerangka Kerja untuk Menganalisis Teori Organisasi 
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Sumber: Robbins (1994: 28) 

 

2.1.10 Struktur Organisasi 

 Menurut Griffin (1986) srtuktur organisasi adalah suatu sistem tugas, 

pelaporan, dan hubungan wewenang tentang pekerjaan dalam organisasi.Struktur 

didefinisikan sebagai bentuk dan fungsi dari akegiatan-kegiatan dalam organisasi. 

Struktur juga disefinisikan bagaimana bagian-bagian dari organisasi ada 

kecocokan secara bersama-sama, seperti dalam bagan organisasi. Manfaat dari 

struktur organisasi adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan pegawai untuk 

mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi dibagi dalam aspek konfigurasi, 

Strategi 

Besaran 

Lingkungan 

Politik dan 
Kekuasaan 

Struktur 
Organisasi 

Keefektifan 
Organisasi 

Desain 
Organisasi 

Konflik 

Evolusi 

 Perubahan 

Lingkungan 

Budaya 

Teknologi 



78 
 

 

dan aspek operasional. Aspek konfigurasi terdiri dari: devisi pegawai, 

departementalisasi, span of control (jangkauan pengawasan), dan komponen 

administrasi. Aspek operasional terdiri dari: spesialisasi, formalisasi, sentralisasi, 

tanggung jawab, dan kewenangan.  

 Menurut Robbins (1994) struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas 

akan dibagi siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal 

serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi di desain dari tiga 

komponen utama atau dimensi-dimensi organisasi yaitu kompleksitas, formalisasi, 

serta sentralisasi. Ketiga variabel itu jika dikombinasikan akan menciptakan 

berbagai macam desain organisasi. 

Kompleksitas merujuk pada tingkat deferensiasi yang ada di dalam 

organisasi, yaitu deferensiasi horisontal, deferensiasi vertikal, dan deferensiasi 

spasial. Deferensiasi horisontal adalah spesialisasi dan departementasi. 

Spesialisasi yang paling dikenal adalah spesialisasi fungsional atau pembagian 

kerja. Pengelompokan para spesialis disebut departementasi. Departementasi 

adalah cara organisasi secara khas mengkoordinasikan aktivitas yang telah 

dideferensiasi secara horisontal. Deferensiasi vertikal berkait erat dengan rentang 

kendali yaitu jumlah bawahan yang dapat diatur secara efektif oleh seorang 

manajer. Deferensiasi spasial merujuk sejauh mana lokasi dari kantor, personalia 

organisasi tersebar secara geografis.  

Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan distandarisasi. 

Tenik-teknik formalisasi yang paling populer adalah proses seleksi, persyaratan 

peran, peraturan, prosedur dan kebijakan; yang mengatur agar para pegawai 
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menjalani ritual untuk membuktikan loyalitas dan komitmen mereka pada 

organisasi. 

Sentralisasi adalah dimana letak kewenangan pengambilan keputusan. 

Sentralisasi adalah kewenangan pengambilan keputusan terpusat pada satu titik di 

tingkat paling puncak oleh manajer senior dalam organisasi. Desentralisasi adalah 

keputusan langsung di dorong ke bawah kepada pegawai yang lebih rendah di 

mana para pengambil keputusan berada paling dekat dengan tempat kejadian. 

Sentralisasi dan desentralisasi mempunyai dua komponen yaitu: kewenangan 

pengambilan keputusan dan pengawasan. 

Burn dan Stalker (dalam Robbins 1994: 231) menemukan dua jenis struktur 

organisasi yang berdeda yaitu mekanistis dan organis. Struktur mekanistis dengan 

ciri kompleksitas, formalitas dan sentralisasi yang tinggi yang sesuai jika 

digunakan dalam suatu lingkungan yang stabil dan pasti. Struktur organis relatif 

fleksibel dan dapat menyesuaikan diri komunikasi lateral, pengaruh didasarkan 

atas keahlian dan pengetahuan dari pada wewenang jabatan, tanggung jawab 

ditetapkan secara bebas tidak kaku, penekanan pada pertukaran informasi 

pemberian dari pada pengarahan. 

Pugh dan Hickson 1976 dari Universitas Aston Birmingham, Inggris (dalam 

Hoy dan Miskel 1991: 121) menyampaikan lima karakteristik utama dari struktur 

organisasi di sekolah, yaitu spesialisasi kegiatan, formalisasi dokumen, 

standarisasi prosedur, sentralisasi kewenangan, dan konfigurasi struktur peran. 

Spesialisasi kegiatan terdiri atas kegiatan-kegiatan seperti penerbitan 

majalah sekolah, pengadaan guru, pembelian barang, pengembangan rencana 
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induk sekolah. Formalisasi dokumen antara lain dokumen-dokumen tentang buku 

kebijakan, kurikulum, kalender pendidikan, buku pegangan siswa, buku pegangan 

guru, program pelajaran, jadwal, bagan organisasi, buku tentang peraturan. 

Standarisasi prosedur terdiri atas tugas guru, laporan perkembangan siswa, 

evaluasi kegiatan, ujian, ulangan umum, kecepatan pembelajaran. Sentraliasasi 

kewenangan antara lain kewenangan mengangkat kepala sekolah, guru, dan 

karyawan, mengatur alokasi anggaran, dalam kenaikan kelas, kelulusan siswa, 

penetapan peralatan baru, membuat pekerjaan baru. Konfigurasi struktur peran 

terdiri atas penerimaan siswa baru, jumlah guru, jumlah staf, jumlah penjaga dan 

tenaga kebersihan sekolah. 

 

2.1.11 Budaya Organisasi 

Ada berbagai definisi budaya organisasi yang secara umum menyetujui cara 

untuk mengetahui apakah budaya organisasi itu dan bagaimana perbedaannya 

dengan iklim organisasi. Menurut Owens (1995) budaya organisasi adalah bentuk 

penyelesaian atau cara pemecahan permasalahan internal dan eksternal organisasi, 

yaitu suatu cara kerja yang konsisten dalam suatu kelompok atau organisasi yang 

mengajarkan setiap anggota baru untuk mengikuti, memahami, memikirkan dan 

merasakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. 

Budaya dan iklim organisasi keduanya adalah perjanjian abstrak (tidak 

tertulis) yang nampak pada perilaku seseorang dalam organisasi yang tidak hanya 

ditimbulkan oleh diri sendiri akan tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan 

lingkungan di dalam organisasi. Budaya adalah norma-norma perilaku, asumsi, 
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kepercayaan dari organisasi, sedangkan iklim adalah persepsi dari seseorang di 

dalam organisasi yang merupakan cerminan dari norma-norma, asumsi, dan 

kepercayaan.  

Menurut Tagiuri (dalam Owens 1995) ikilm organisasi adalah karakteristik 

menyeluruh dari lingkungan dalam bangunan sekolah, yang terdiri: (1) ekologi 

yaitu faktor fisik dan sarana prasarana organisasi, seperti luas, usia bangunan, 

desain, fasilitas, kondisi bangunan, meja, kursi, teknologi yang digunakan; (2) 

milieu atau lingkungan pergaulan yaitu dimensi sosial dari organisasi, misalnya 

berapa jumlah anggota, apa yang mereka suka, ras, etnik, gaji guru, status sosial 

ekonomi, moral, motivasi, kepuasan kerja; (3) sistem sosial, seperti struktur 

organisasi dan administrasi, bagaiman sekolah diorganisasikan, bagaimana cara 

mengambil keputusan, komunikasi antar anggota, kerja kelompok; (4) budaya, 

yaitu nilai-nilai, sistem kepercayaan, norma, dan pola pikir orang-orang dalam 

organisasi. 

Budaya terbentuk melalui kurun waktu yang lama, melalui proses 

perkembangan dan mempunyai makna yang sangat dalam. Jadi pemecahan 

masalah terakhir terdapat pada asumsi tentang kenyataan, kebenaran, waktu, 

ruang, sifat manusia, aktivitas manusia, serta hubungan antar manusia. Budaya 

dapat didefinisikan sebagai filosofi bersama, ideologi, nilai-nilai, asumsi, 

kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang mengikat suatu komunitas atau 

anggota organisasi secara bersama-sama (Kilmann dalam Owens 1995). Sebagai 

contoh, anggota organisasi di sekolah mereka menyatakan sepakat tentang 

kualitas yang berkaitan dengan implisit atau eksplisit diantara guru, staf 
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administrasi, dan anggota lain tentang bagaimana pendekatan pengambilan 

keputusan dan permasalahan. 

Robbins (1994: 479) mengemukakan pendapatnya tentang budaya 

organisasi, sebagai berikut. 

Budaya organisasi tidak pernah kekurangan definisi, misalnya, 
sebagai “nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi” “falsafah yang 
menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan” “cara 
pekerjaan dilakukan di tempat itu”. Suatu peninjauan yang lebih mendalam 
dari sederet definisi memperlihatkan sebuah tema sentral- budaya 
organisasi merujuk pada suatu sistem pengertian yang diterima secara 
bersama. Dalam setiap organisasi terdapat pola mengenai kepercayaan, 
ritual, mitos serta pratek-praktek yang telah berkembang sejak beberapa 
lama. Kesemua itu pada gilirannya, menciptakan pemahaman yang sama di 
antara para anggota mengenai bagaimana sebenarnya organisasi itu dan 
bagaimana anggotanya harus berperilaku. Budaya mengimplikasikan adanya 
dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan erat dan 
interdependen. Tetapi kebanyakan peneliti tidak berusaha merinci 
karakteristik-karakteristik tersebut. Sebaliknya, mereka berbicara tentang 
budaya sebagai “milieu” yang abstrak. Jika budaya itu memang ada, dan kita 
menyatakan bahwa memang demikian adanya, maka budaya harus 
mempunyai dimensi mencolok yang dapat didefinisikan dan diukur. 

 
 
Dari pendapat itu, dapat dinyatakan bahwa budaya organisasi merupakan 

falsafah, nilai-nilai dominan, cara pekerjaan dilakukan, asumsi dan kepercayaan 

dasar yang dapat diterima secara bersama, dan bagaimana anggotanya harus 

berperilaku. Jadi budaya organisasi dipengaruhi oleh filosofi organisasi, nilai-nilai 

yang telah melalui kriteria seleksi oleh manajemen puncak dan disosialisasikan 

kepada anggota organisasi. 

Robbins (1994) mengajukan sepuluh karakteristik yang menyangkut dimensi 

struktural maupun perilaku, jika dicampur dan dicocokkan akan mengambil esensi 

sebuah budaya organisasi, walaupun mungkin ada yang sedikit berbeda, tapi  pada 
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dasarnya ini merupakan karakteristik utama yang menjadi pembeda budaya 

organisasi. 

(1) Inisiatif individual, yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan, dan 

independensi yang dipunyai individu. 

(2) Toleransi terhadap tindakan beresiko, yaitu sejauh mana para pegawai 

dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif, dan mengambil resiko. 

(3) Arah, yaitu sejauh mana organisasi menciptakan dengan jelas sasaran dan 

harapan mengenai prestasi. 

(4) Intergrasi, yaitu tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong 

untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 

(5) Dukungan dari manajemen, yaitu sejauh mana para manajer memberikan 

komunikasi yang jelas, bantuan, serta dukungan terhadap bawahan mereka. 

(6) Kontrol, yaitu jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan 

untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai. 

(7) Identitas, yaitu sejauh mana para anggota mengidentifikasi dirinya secara 

keseluruhan dengan organisasinya ketimbang dengan kelompok kerja 

tertentu atau dengan bidang keahlian professional. 

(8) Sistem imbalan, yaitu sejauh mana alokasi imbalan (misal, kenaikan gaji, 

promosi) didasarkan atas kriteria prestasi pegawai sebagai kebalikan dari 

senioritas, sikap pilih kasih, dsb. 

(9) Toleransi terhadap konflik, yaitu sejauh mana para pegawai didorong untuk 

mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 
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(10) Pola-pola komunikasi, yaitu sejauh mana komunikasi organisasi dibatasi 

oleh hirarki kewenangan yang formal. 

 
Karakteristik tersebut mencakup dimensi struktural maupun perilaku, 

sebagai contoh dukungan manajemen merupakan ukuran perilaku kepemimpinan, 

akan tetapi sebagian besar karakteristik tersebut berkaitan dengan dimensi struktur 

organisasi.  

Budaya organisasi merupakan persepsi umum yang diyakini oleh para 

anggotanya oleh karena organisasi terdiri dari individu dengan berbagai latar 

belakang atau tingkatan menjelaskan budaya organisasi juga cenderung berbeda. 

Budaya organisasi besar biasanya juga terdiri dari budaya yang dominan dan 

sekumpulan sub-budaya. Dalam membahas budaya organisasi maka yang 

diperhatikan adalah budaya dominan, yaitu nilai inti yang dimiliki bersama. 

Apabila organisasi tidak mempunyai budaya dominan dan hanya mempunyai 

sekumpulan sub-budaya maka pengaruhnya terhadap keefektifan organisasi 

menjadi tidak jelas.  

Karakteristik budaya yang kuat adalah adanya nilai inti dari organisasi 

yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama secara luas. 

Semakin banyak anggota yang menerima dan menyetujui nilai-nilai inti dan 

merasa sangat terikat kepadanya, maka makin kuat budaya tersebut. Pengaruh 

budaya organisasi terhadap keefektifan organisasi kuat apabila ada kecocokan 

antara budaya, strategi, lingkungan dan teknologi sebuah organisasi. 
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Budaya organisasi sekolah menurut Hoy dan Miskel (1991:213) terdiri atas 

tiga level dari yang paling dalam sampai yang dangkal yaitu asumsi-asumsi yang 

tak diucapakan, nilai-nilai, dan norma-norma. 

(1) Asumsi-asumsi yang tak diucapkan (tacit assumptions) terdiri dari hubungan 

alam yang alamiah, hubungan manusia yang alamiah, kebenaran dan realitas 

yang alamiah, hubungan dengan lingkungan. 

(2) Nilai-nilai, terdiri atas keterbukaan, kepercayaan, kerjasama, kerukunan, 

keakraban, kerjasama kelompok. 

(3) Norma-norma terdiri dari dukungan sesama rekan, tidak mengecam atau 

mencela kepala sekolah, menangani sendiri permasalahan-permasalahan 

ketertiban/disiplin pribadi, memberikan bantuan ekstra pada siswa, mengenali 

sesama rekan. 

 

2.1.12 Lingkungan Organisasi 

2.1.12.1 Lingkungan Umum dan Lingkungan Khusus 

Lingkungan organisasi pada dasarnya terdiri dari lingkungan umum dan 

lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah lingkungan yang relevansi 

dampaknya terhadap organisasi kurang jelas, misalnya: kondisi sosial, situasi 

politik, ekonomi, situasi ekologi, dan kondisi budaya. Adapun lingkungan khusus 

adalah lingkungan yang secara langsung relevan mempengaruhi pencapaian 

tujuan organisasi, misalnya: pelanggan, lembaga pemerintah, para pesaing, serta 

pressure groups. 
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Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah perubahan peraturan pemerintah 

atau adanya peraturan pemerintah yang baru yang mempengaruhi organisasi; 

pesaing adalah adanya pesaing baru, adanya dobrakan teknologi baru oleh 

pesaing; sedangkan pressure groups adalah kelompok masyarakat yang peduli 

terhadap pendidikan seperti misalnya: tokoh pendidikan, akademisi, organisasi 

profesi di bidang pendidikan/guru. 

Menurut Sallis (1993:32) ada beberapa macam pelanggan dalam 

pendidikan, yaitu peserta didik atau siswa adalah pelanggan ekternal primer; 

orang tua, gubernur/pengatur, pengusaha adalah pelanggan ekternal sekunder; 

pasar kerja, pemerintah, masyarakat adalah pelanggan eksternal tersier; sedangkan 

guru, dan staf  administrasi lainnya adalah pelanggan internal.  

Menurut Bruno 1985 (dalam Hoy dan Miskel) ada dua lingkungan sekolah 

yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah faktor-

faktor yang sangat luas, trend/kecenderungan, dan kondisi-kondisi yang potensial 

mempengaruhi organisasi, misalnya perkembangan teknologi dan informasi, nilai-

nilai budaya, ekonomi dan faktor pasar, ekologi dan karakteristik demografi. 

Lingkungan ekternal khusus yang berpengaruh langsung terhadap organisasi 

sekolah  beserta dengan konstituensinya dan stake holders adalah orang tua, 

perguruan tinggi, asosiasi pendidikan, perserikatan-perserikatan, badan pengatur 

pendidikan, legislatif, pembayar pajak, badan akreditasi. 

Perubahan demografi, seperti usia, jenis kelamin, ras dan etnik merupakan 

faktor-faktor umum yang memberikan tekanan yang sangat hebat di sekolah, 

pengalaman di Amerika sekolah-sekolah tradisional tidak mampu menjamin 
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keefektifannya sehingga terjadi penurunan prestasi, peningkatan absensi dan drop 

out siswa.  

 Perhatian pemimpin terhadap lingkungan organisasinya sering tidak sama, 

ada yang hanya memperhatikan lingkungan khusus saja akan tetapi ada pula yang 

memperhatikan lingkungan umumnya. Seorang pemimpin pada tingkat bawah 

Lower manager) dengan pemimpin yang tingkatnya lebih tinggi (middle manager 

atau top manager) berbeda dalam memperhatikan lingkungan organisasinya. 

Perhatian yang berbeda itu disebabkan karena latar belakang, pendidikan, dan 

senioritas seseorang. Dalam kehidupan organisasi maka lingkungan yang 

diperhitungkan adalah lingkungan yang dipersepsikan oleh pimpinan organisasi. 

 

2.1.12.2 Perubahan Lingkungan 

  Suatu organisasi pasti menghadapi berbagai perubahan lingkungan, 

walaupun ada lingkungan yang relatif statis akan tetapi seringkali menghadapi 

lingkungan yang dinamis. Lingkungan statis adalah apabila tidak terjadi banyak 

perubahan yang tidak mudah untuk diprediksikan sehingga menciptakan ketidak 

pastian lingkungan yang lebih sedikit, misalnya: tidak ada pesaing baru, tidak ada 

dobrakan baru dibidang teknologi bagi para pesaing, sedikit aktivitas dari 

kelompok masyarakat yang mempengaruhi organisasi. Sedangkan lingkungan 

dinamis adalah apabila terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat dan 

mendadak, misalnya: peraturan pemerintah yang cepat dan mempengaruhi 

organisasi, pesaing baru, kesukaran memperoleh alat, preferensi masyarakat yang 

berubah-ubah.  
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 Perubahan lingkungan yang penting pada akhir-akhir ini adalah di bidang 

teknologi, sosial, ekonomi, dan politik. Hal itu dapat dilihat pada kemajuan 

teknologi yang sangat pesat (produk-produk elektronik, alat komunkasi yang 

canggih), gerakan kesetaraan gender, krisis ekonomi, pergeseran peta politik 

kekuasaan dalam pemerintahan yang sering mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

 

2.1.13 Konflik Organisasi 

Menurut Owens (1995:146) organisasi pendidikan ada untuk membantu 

perkembangan kerjasama manusia dalam upaya mencapai tujuan bersama yang 

tidak dapat dicapai secara individual, cita-cita organisasi mereka secara normatif 

menekankan kerjasama, keserasian, dan kolaborasi. Pendapat baru menekankan 

pada ketertiban sekolah seperti pemberdayaan, partisipasi, dan kolaborasi serta 

kompetisi dan konflik.  

Konflik dapat terjadi pada satu individu saja dan sering disebut konflik 

intra personal, model-model pendekatan menghindari konflik, yaitu situasi umum 

dimana seseorang merasa terbelah diantara keinginan untuk mencapai dua tujuan 

yang bertentangan. Hal ini akan menimbulkan stres, gangguan psikologis seperti 

hipertensi. Konflik dapat terjadi antara induvidu, antar kelompok, dan antar 

masyarakat dan budaya. Konflik dapat terjadi pada peseorangan atau unit-unit 

sosial. Konflik yang terjadi antar dua orang atau lebih, atau unit sosial disebut 

konflik intrapersonal, intra kelompok, atau intra nasional. Sedangkan konflik 

dalam kehidupan organisasi adalah konflik organisasi yaitu konflik intra 

organisasi.  
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Dalam teori birokrasi, keberadaan konflik nampak pada kemacetan 

organisasi, kegagalan manajemen untuk membuat perencanaan, dan kontrol yang 

cukup. Dalam hubungan antar manusia tampak, khususnya konflik yang bersifat 

negatif akan terlihat seperti adanya kegagalan untuk mengembangkan norma-

norma yang sesuai dalam kelompok. Dalam teori administrasi tradisional, sangat 

bias dalam kebaikan hati dalam perjalanan ideal organisasi. Karakteristiknya 

seperti, keserasian, kesatuan, koordinasi, efisiensi, dan ketertiban. Hubungan antar 

manusia sangat erat dan mencapai kebahagiaan, kerja kelompok yang 

menyenangkan. 

 

2.1.13.1 Pengaruh Konflik Organisasi 

 Menurut Owens (1995) pengaruh konflik organisasi merupakan 

masalah yang sangat penting sebab seringkali terjadi konflik yang kuat bersifat 

negatif sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang merusak perilaku orang-

orang dalam organisasi. Dalam aspek psikologi dapat berwujud seperti memusuhi, 

mengasingkan, apatis, mengabaikan atau melalaikan tugas; gejala umum seperti 

itu dapat mempengaruhi semangat fungsi-fungsi organisasi. Pengaruh pada aspek 

fisik dapat muncul seperti meningkatnya absensi, keterlambatan, mutasi, yang 

dapat meluas sehingga terjadi dimana-mana. Di sekolah-sekolah, konflik dapat 

berupa kemalasan pada guru-guru karena diganggu oleh beban kegiatan 

administrasi. Konflik juga dapat menyebabkan munculnya permusuhan, perilaku 

agresif, termasuk dalam kegiatan pekerjaan, kerusakan properti yang sangat luas 

dan apabila tidak direspon maka situasi konflik menjadi semakin panas sampai 
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terjadinya frustasi total. Dalam manajemen yang tidak efektif, seperti misalnya: 

pemberian sanksi yang keras terhadap pelanggaran, menekankan permusuhan 

antara guru dan staf administrasi, dapat menimbulkan iklim yang lebih buruk, 

situasi seperti ini akan mencapai puncak frustasi, memburuknya ilkim organisasi, 

dan meningkatnya kerusakan. Pada akhirnya kesehatan organisasi cenderung 

menurun. Sedangkan manajemen konflik yang efektif, misalnya: memperhatikan 

penyelesaian masalah, menekankan kolaborasi dan esensi kehidupan organisasi 

akan menjadikan outcome yang produktif dan mempertinggi kesehatan organisasi.  

 Kadang-kadang untuk memastikan apakah konflik ada diantara 

anggota atau  konflik hanya nampak jika memang benar-benar ada diantara 

anggota, hal ini bisa terjadi apabila dua anggota mempunyai tujuan aktual yang 

tidak sesuai. Seringkali apa yang menyebabkan konflik antara dua anggota adalah 

karena salah paham, untuk menyelesaikan distorsi persepsi seperti ini dapat 

dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk menyusun tujuan organisasi dan 

meningkatkan komunikasi.  

 Menurut Robbins (1994) ada dua pandangan dalam konflik yaitu 

pandangan tradisional dan pandangan interactionist. Pandangan tradisional 

mengenai konflik mengasumsikan bahwa semua konflik adalah jelek, dan 

mempunyai dampak yang negatif terhadap keefektifan organisasi. Konflik 

disamakan dengan istilah kekerasan, kehancuran, dan irrasionalitas. Tanggung 

jawab manajemen adalah mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan konlik 

secepat mungkin.  
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 Pandangan interactionist menyampaikan bahwa organisasi yang bebas dari 

konflik mungkin merupakan organisasi yang statis, apatis, dan tidak tanggap 

terhadap kebutuhan akan perubahan. Konflik adalah fungsional jika dapat 

memprakarsai pencarian cara-cara baru dan lebih baik dan mengurangi rasa puas 

diri dalam organisasi. Menurut pandangan ini tidak mengatakan bahwa semua 

konflik adalah fungsional, ada konflik yang berpengaruh negatif terhadap 

keefektifan organisasi sehingga perlu segera diselesaikan. Konflik organisasi 

diamati dari kekacauan, stagnasi, dan kegairahan kerja dalam organisasi. 

Konflik dapat disebabkan saling ketergantungan pekerjaan, deferensiasi 

horisontal yang tinggi, formalisasi yang rendah, ketergantungan pada sumber 

bersama yang langka, perbedaan kriteria evaluasi dan sistem imbalan, 

pengambilan keputusan partisipatif, heterogenitas anggota. Terjadinya konflik 

mampu merangsang peningkatan keefektifan organisasi sehingga perlu 

ditumbuhkan. Stimulasi konflik dilakukan dengan membuat distorsi komunikasi, 

persaingan antar anggota, serta meningkatkan heterogenitas. 

 

2.1.13.2 Cara Menyelesaikan Konflik  

Menurut Hoy dan Miskel (1991: 48-50) suatu organisasi formal sebagai 

suatu sistem sosial juga disarankan mempunyai sejumlah konflik yang potensial 

dalam kehidupan organisasi sekolah. Peluang adanya konflik diantara dimensi-

dimensi utama dari sistem. Ada beberapa jenis konflik antara lain adalah konflik 

peran; konflik personal, konflik norma/aturan, konflik norma-peran, serta konflik 

norma-kepribadian.  
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Berbagai cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan 

menggabungkan antara kooperatif (salah satu pihak berupaya memuaskan 

kepentingan pihak lain) dan ketegasan (salah satu pihak berupaya untuk 

memenuhi kepentingannya sendiri). Menurut Thomas 1977 (dalam Hoy dan 

Miskel 1991; serta Owens 1995) ada lima cara menyelesaikan konflik, yaitu (1) 

gaya menghindar, tidak tegas dan tidak kooperatif; (2) gaya kompromi, seimbang 

antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu, fokus pada negosiasi; (3) 

gaya kompetisi, tegas dan tidak kooperatif, menciptakan situasi menang-kalah; (4) 

gaya akomodatif, tidak tegas dan kooperatif; (5) kolaborasi, tegas dan kooperatif, 

pendekatan pemecahan masalah, melihat permasalahan dan konflik sebagai 

tantangan. 

 

2.1.14 Peran Kepemimpinan 

 Menilai keefektifan organisasi sekolah tidak lain adalah menilai kinerja 

kepala sekolah dalam mewujudkan tujuan organisasi. Tingkatan yang dicapai oleh 

sekolah dalam mewujudkan tujuan organisasinya sangat tergantung  dari 

kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

keefektifan organisasi dibutuhkan kepemimpinan sekolah yang kuat. 

 Berbagai faktor determinan keefektifan organisasi pendidikan dalam 

penelitian ini, yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, 

serta konflik organisasi tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa kepemimpinan 

kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan mengelola faktor-faktor tersebut 

dengan tepat. 
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 Struktur organisasi akan mendukung keeefektifan organisasi apabila 

kepemimpinan di sekolah mampu melaksanakan dimensi-dimensi struktur 

organisasi dengan tepat; budaya organisasi akan mendukung keefektifan 

organisasi apabila ada kecocokan dengan variabel-variabel lain, lingkungan 

organisasi akan mendorong keefektifan organisasi apabila pemimpin di sekolah 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, konflik akan bersifat 

fungsional apabila mampu meningkatkan kreativitas individu sehingga organisasi 

menjadi dinamis. 

 Penelitian ini tidak mengkaji variabel kepemimpinan sebagai salah satu 

variabel penelitian disebabkan karena: (1) peneliti mengkaji keefektifan organisasi 

dengan unit analisis sistem organisasi sehingga mengutamakan variabel-variabel 

pada level sistem organisasi, sedangkan variabel kepemimpinan temasuk dalam 

unit analisis kelompok; (2) berdasarkan pengamatan awal terhadap variabel-

variabel yang dipilih dalam penelitian ternyata variabel kepemimpinan 

mempunyai indikator-indikator yang mirip dengan struktur organisasi.  

 

2.1.15 Penelitian Terdahulu 

Di bawah ini disampaikan beberapa penelitian tentang keefektifan sekolah 

yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, masing-masing dilakukan dengan 

mengambil domain penelitian yang berbeda, pendekatan yang digunakan juga 

berbeda, dan unit analisis yang berbeda pula, disesuaikan dengan minat dan 

kebutuhan penelitian. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian 

keefektifan organisasi sekolah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 
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Menurut Dharma (2005) penelitian tentang school effectiveness atau 

keefektifan sekolah belum banyak dilakukan dan dikaji di Indonesia. Di Amerika 

Coleman (dalam Hoy dan Miskel 1991) mempublikasikan temuannya yang 

mengatakan bahwa sekolah tidak berfungsi dan tidak berperan dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar lebih ditentukan oleh status 

sosial ekonomi (SES) orang tua siswa dari pada faktor-faktor yang ada di sekolah. 

Studi itu menimbulkan kontroversi yang cukup tinggi diantara peneliti, pengambil 

kebijakan dan pengelola pendidikan terutama menyangkut pertanyaan mendasar 

tentang bagaimana karakteristik sekolah dan peran guru didalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Temuan Coleman ini juga mendorong dilakukannya 

penelitian lebih lanjut untuk mencari jawaban kebijakan pemerintah dan sekolah 

dalam meningkatkan prestasi siswa. 

Brookover 1978 (dalam Hoy dan Miskel 1991) meneliti pada sample 

random dari 2.226 sekolah dasar di Michigan. Variabel dependen adalah 

keefektifan yang diukur adalah skor rata-rata prestasi siswa kelas empat dengan 

menggunakan standar Michigan Assessment Program sedangkan variabel bebas 

yang menjadi kunci adalah iklim sekolah. Iklim sekolah meliputi gabungan 

variabel-variabel yang didefinisikan oleh anggota kelompok. Variabel iklim yang 

mendasar diukur dari norma-norma dan harapan-harapan di sekolah, atau lebih 

cocok disebut dengan Student Sense Of Academic Futility.  Variabel bebas yang 

utama dalam penelitian itu adalah (1) rata-rata SES tingkat sekolah; (2) komposisi 

ras di sekolah; dan (3) iklim di sekolah. Hasilnya menyatakan bahwa beberapa 

aspek dari lingkungan sosial sekolah secara jelas membuat suatu perbedaan dalam 
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prestasi akademik sekolah. Walaupun mereka mempunyai perbedaan yang besar 

antara tingkat prestasi dalam berbagai sekolah, sosial ekonomi dan komposisi ras 

dari siswa dalam sekolah tersebut, tapi terhitung prosentase variannya kecil. 

Variabel yang kritis adalah kuatnya asosiasi dengan ukuran obyektif dari prestasi 

siswa adalah iklim sosial dari sekolah. 

Penelitian lain, tentang eratnya hubungan antara budaya sekolah dan 

outcome juga diperoleh dari penelitian terhadap dua belas sekolah di dalam kota 

London, yang mempertanyakan (1) apakah pengalaman siswa di sekolah 

mempunyai pengaruh? (2) apakah hal-hal yang ada di sekolah tempat siswa hadir 

juga berpengaruh? (3) kalau begitu materi sekolah apa yang paling dibutuhkan? 

Pertanyaan pertama segera muncul menjadi pertanyaan yang serius bagi penelitian 

di Amerika seperti; apa sesungguhnya ada pengaruh kehadiran siswa di sekolah? 

(contohnya, Coleman dan Jenck’s work). Pertanyaan kedua dan ketiga khususnya 

menjanjikan masalah sebab-akibat seperti berikut.  

Untuk mengukur outcomes para peneliti menggunakan tiga variabel 

dependen, yaitu perilaku siswa, kehadiran siswa, dan penjadwalan tetap ujian 

sekolah negeri. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) ada perbedaan yang nyata 

dalam perilaku, kehadiran dan prestasi siswa di berbagai sekolah menengah 

pertama; (2) perbedaan antar sekolah tidak dapat dicatat dari sosio-ekonomi atau 

perbedaan etnik siswa, jelasnya siswa mungkin akan berperilaku lebih baik dan 

berprestasi lebih di beberapa sekolah dari pada yang lain; (3) Ini adalah 

perbedaan-perbedaan pada perilaku dan performan siswa. 
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Penelitian besar-besaran yang dilakukan oleh Moos (dalam Hoy dan 

Miskel 1991) di United States terhadap 10.000 siswa sekolah dasar yang berasal 

lebih dari 500 kelas, berhasil mengidentifikasi bahwa karakteristik budaya 

organisasi kelas selain memfasilitasi prestasi akademik, akan tetapi juga 

menimbulkan stress, mengasingkan siswa, dan mencegah belajar. Dia mengukur 

varian dari kelas ke kelas lain sedemikian rupa dalam konteks mempengaruhi 

stress dan kompetisi, perhatian pada peraturan, mendorong perilaku siswa oleh 

guru, dan meningkatkan inovasi, yang semuanya merupakan variabel bebas. 

Diukur hubungannya dengan variabel terikat seperti rata-rata absensi siswa, 

tingkat pendapatan, kepuasan siswa dalam belajar, kepuasan siswa terhadap guru. 

Desertasi Dharma yang berjudul School effectiveness And Academic 

Achievements, An Empirical Evidence From American Public Schools menguji 

hubungan antara karakteristik-karakteristik siswa, pengalaman sebelum masuk 

sekolah, sumber daya sekolah, variable-variabel proses sekolah dan prestasi 

akademik siswa kelas lima di sekolah dasar negeri. Penelitian tersebut telah 

menguji kontribusi relatif dari berbagai variabel input terhadap variabel dependen 

output sebagai wakil dari kualitas pendidikan. Penelitian dilakukan terhadap 

prestasi siswa dalam membaca dan matematika. Secara umum hasil penelitian 

mengindikasikan bahwa latar belakang keluarga mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap prestasi siswa baik dalam pelajaran membaca dan matematika. Prestasi 

siswa pada kelompok SES rendah nampak lebih rendah dibandingkan dengan 

prestasi siswa pada kelompok SES tinggi. Komposisi ras mempunyai pengaruh 

yang kuat terhadap performan siswa antar sekolah. Pengalaman sebelum masuk 
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sekolah secara signifikan menghubungkan dengan prestasi siswa dalam model 

seluruh sekolah dan di dalam kelompok SES rendah. Karateristik-karakteristik 

proses diindikasikan oleh keterlibatan orang tua dan memaksimalkan waktu 

belajar secara signifikan memprediksi performan siswa pada kedua mata pelajaran 

tersebut. Keterlibatan orang tua dijelaskan dengan varian terbesar dari prestasi 

membaca rata-rata sekolah pada kelompok SES rendah. Secara keseluruhan 

proses sekolah nampak membuat suatu perbedaan pada prestasi siswa kelas lima 

sesudah pengawasan pada latar belakang keluarga siswa. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian-kajian para ahli itu, kerangka berpikir penelitian ini 

adalah bahwa pada era desentralisasi, strategi pembangunan pendidikan menengah 

telah mengalami pergeseran yang mendasar dari sistem pengelolaan pendidikan 

yang terpusat ke sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah atau lebih 

dikenal dengan nama manajemen berbasis sekolah. Manajemen pendidikan harus 

lebih terbuka, akuntabel dapat mempertanggung-jawabkan semua kegiatannya, 

mengoptimalkan peran serta masyarakat dan orang tua, serta mengelola sumber 

daya sekolah dan lingkungannya untuk peningkatan prestasi siswa dan kualitas 

pendidikan. 

Desentralisasi pendidikan merupakan desentralisasi kewenangan 

pengambilan keputusan partisipatif di lingkungan sekolah, dalam pola baru 

sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola lembaganya. 

Mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dilakukan dengan melibatkan 
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seluruh stake holhers, yaitu dewan pendidikan, komite sekolah, pengawas, kepala 

sekolah, guru, orangtua, anggota masyarakat, dan siswa; sehingga menjamin 

keputusan yang berkualitas tinggi serta meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Sejalan dengan meningkatnya kewenangan sekolah, struktur organisasi 

sekolah disesuaikan dengan membentuk Komite Sekolah, dengan tujuan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta 

masyarakat dalam melahirkan kebijakan program pendidikan, penyelenggaraan 

pendidikan, serta menciptakan transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah juga berperan sebagai 

pemberi pertimbangan kebijakan; pendukung finansial, pemikiran dan tenaga; 

pengontrol untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; 

serta mediator antara pemerintah dengan masyarakat di sekolah. 

Dengan desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah 

diharapkan sekolah mampu menemukan celah-celah kemubaziran dengan prinsip 

keefektifan, yaitu pendayagunaan sumber daya yang ada dengan cara sebaik dan 

setepat mungkin, konsekuensinya sekolah harus menata ulang perencanaannya, 

termasuk penganggarannya dengan memberikan skala prioritas bagi aktivitas yang 

betul-betul mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas 

hasil pendidikan di sekolah. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menentukan 

skala prioritas tersebut karena dibutuhkan suatu teknik yang tepat dan akurat 

dengan cara mencari berbagai alternatif yang memungkinkan, melalui modifikasi 

variabel-variabel bebas yang mempengaruhi keefektifan organisasi sekolah.  
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 Untuk memperoleh penilaian yang komprehensif, penilaian keefektifan 

organisasi sekolah akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai 

bersaing yang merupakan gabungan dari pendekatan sistem, pendekatan tujuan 

dan pendekatan konstituensi strtegis. Hubungan keempat pendekatan tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 
 Gambar 2.6  Pendekatan Penilaian Keefektifan Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan kerangka teori maka disusun paradigma penelitian bahwa 

faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keefektifan organisasi antara lain 

adalah struktur organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi dan konflik 

organisasi. Secara lengkap paradigma penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

2.7. 
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Gambar 2.7  Paradigma Penelitian 
Faktor-Faktor Determinan Keefektifan Organisasi 
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2.3  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis penelitian ini secara 

umum adalah faktor-faktor determinan keefektifan organisasi yaitu struktur 

organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik organisasi 

mempengaruhi keefektifan organisasi.  

Adapun hipotesis kerja penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Faktor determinan struktur organisasi yang meliputi spesialisasi kegiatan, 

formalisasi dokumen,  standarisasi prosedur, sentralisasi kewenangan, dan 

konfigurasi struktur peran, mempengaruhi keefektifan organisasi. 

(2) Faktor determinan budaya organisasi yang meliputi inisiatif, toleransi, 

dukungan manajemen, pola komunikasi, dan sistem imbalan mempengaruhi 

keefektifan organisasi. 

(3) Faktor determinan lingkungan organisasi yang meliputi pemerintah, 

pelanggan, pesaing, dan public pressure mempengaruhi keefektifan 

organisasi. 

(4) Faktor determinan konflik organisasi yang meliputi kekacauan, stagnasi, dan 

kegairahan mempengaruhi keefektifan organisasi. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 

Kota Semarang, yang berjumlah 992 orang guru yang berstatus pegawai negeri 

sipil. Populasi dipilih guru di sekolah negeri dengan pertimbangan bahwa sekolah 

negerilah yang paling merasakan dampak dari pelaksanaan desentralisasi 

pengelolaan pendidikan karena sebelum desentralisasi sebagian besar kewenangan 

pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini sangat berbeda 

dengan sekolah swasta yang sejak berdiri semua kebutuhan harus diurus sendiri, 

sebagian besar kewenangan pengambilan keputusan juga berada di sekolah 

bersama dengan pengurus yayasan dan orangtua siswa tanpa banyak campur 

tangan dari pemerintah.  

 

3.2. Sampel 

Teknik sampel yang digunakan adalah proportionate random sampling; 

teknik proportionate dilakukan dengan mengambil sampel sejumlah guru di setiap 

sekolah secara proporsional, yaitu kira-kira 20%; teknik random dilakukan dengan 

mengambil sampel guru pada setiap sekolah secara acak. Jumlah sampel 

ditentukan sesuai dengan ketentuan analisis LISREL bahwa jika menggunakan 

metode estimasi maximum likelihood disarankan jumlah sampel antara seratus 

sampai dengan dua ratus supaya hasilnya valid. Dalam penelitian ini sampel 
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berjumlah dua ratus orang guru di enam belas SMA Negeri Kota Semarang. 

Distribusi sampel pada setiap sekolah seperti pada Tabel 3.1 berikut ini. 

 

Tabel 3.1  Jumlah Guru PNS dan Jumlah Sampel Penelitian 

pada SMA Negeri di Kota Semarang 

Nama Sekolah Jumlah Guru Jumlah Sampel 

SMA Negeri 1 Semarang 90 18 

SMA Negeri 2 Semarang 87 17 

SMA Negeri 3 Semarang 83 16 

SMA Negeri 4 Semarang 72 14 

SMA Negeri 5 Semarang 66 13 

SMA Negeri 6 Semarang 67 13 

SMA Negeri 7 Semarang 63 13 

SMA Negeri 8 Semarang 56 12 

SMA Negeri 9 Semarang 75 15 

SMA Negeri 10 Semarang 56 12 

SMA Negeri 11Semarang 61 13 

SMA Negeri 12 Semarang 41 8 

SMA Negeri 13 Semarang 44 9 

SMA Negeri 14 Semarang 43 9 

SMA Negeri 15 Semarang 49 10 

SMA Negeri 16 Semarang 39 8 

Jumlah 992 200 

 

3.3  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui pendekatan 

model analisis faktor konfirmatori (confirmatory factor analysis), yaitu model 
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ditentukan lebih dahulu melalui landasan teori kemudian model diuji 

signifikansinya dengan menggunakan data empiris. 

Alat analisis yang digunakan adalah berdasarkan pola keterkaitan linear 

antar variabel yang dikenal dengan model persamaan struktural (structural 

equation model). Istilah yang lebih populer akhir-akhir ini adalah LISREL (linear 

structural relationship), yaitu suatu analisis multiple regressions yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan keterkaitan hubungan linear secara simultan 

variabel-variabel indikator, baik indikator eksogen maupun endogen yang 

sekaligus melibatkan variabel-variabel latennya. 

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri atas empat variabel laten eksogen dan satu 

variabel laten endogen. Variabel laten yaitu merupakan konsep abstrak yang bisa 

diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui pengaruhnya terhadap 

variable-variabel pengamatan atau variable pengukurannya. Variabel laten 

dinyatakan dengan lingkaran atau elips. Adapun variabel pengamatan adalah 

variabel yang dapat diamati atau diukur secara empiris dan sering disebut sebagai 

indikator. Variabel pengamatan dapat merupakan efek atau ukuran dari variabel 

laten. Variabel pengamatan dinyatakan dengan segi empat. Dalam penelitian 

dengan survei menggunakan angket (kuesioner) setiap item biasanya mewakili 

sebuah variabel pengamatan, tetapi dalam penelitian ini setiap variabel 

pengamatan akan diwakili oleh satu atau beberapa item. 
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Variabel laten eksogen merupakan variabel bebas yang dinyatakan dengan 

huruf Yunani ξ (ksi), adapun variabel laten endogen merupakan variabel terikat 

yang dinyatakan dengan huruf Yunani η (eta). Variabel pengamatan dari variabel 

laten eksogen dinyatakan dengan huruf X sedangkan variabel pengamatan dari 

variabel laten endogen dinyatakan dengan huruf Y. 

 

3.4.1 Variabel Laten Eksogen 

 Variabel laten eksogen ada empat, yaitu struktur organisasi (ξ1), budaya 

 organisasi (ξ2), lingkungan organisasi (ξ3), dan konflik organisasi (ξ4). 

1. Struktur organisasi (ξ1) diukur melalui variabel-variabel pengamatan, yaitu 

spesialisasi kegiatan (X1), formalisasi dokumen (X2), standarisasi prosedur 

(X3), sentralisasi kewenagan (X4), dan konfigurasi struktur peran (X5). 

2. Budaya organisasi (ξ2) akan diukur melalui variable-variabel pengamatan, 

yaitu inisiatif (X6), toleransi (X7), dukungan manajemen (X8), pola 

komunikasi (X9), dan sistem imbalan(X10). 

3.  Lingkungan organisasi (ξ3) akan diukur melalui variabel-variabel 

pengamatan, yaitu pemerintah (X11), pelanggan (X12), pesaing (X13), dan 

public pressure (X14). 

4. Konflik organisasi (ξ4) akan diukur melalui variabel-variabel pengamatan, 

yaitu kekacauan (X15), stagnasi (X16), dan kegairahan (X17). 

3.4.2 Variabel Laten Endogen 

Variabel laten endogen yaitu keefektifan organisasi (η), yang diukur melalui 

variabel-variabel pengukurannya, yaitu fleksibilitas dan perolehan sumber (Y1); 
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perencanaan, produktivitas dan efisiensi (Y2); ketersediaan informasi dan 

stabilitas (Y3); tenaga kerja yang kohesif dan terampil (Y4). 

 

3.4.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel laten eksogen dan satu variabel 

laten endogen. Variabel laten yaitu merupakan konsep abstrak yang bisa diamati 

secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui pengaruhnya terhadap 

variabel-variabel pengamatan atau variabel pengukurannya. 

(1) Keefektifan organisasi adalah tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan 

jangka pendek (tujuan) dan tujuan jangka panjang (cara), yang pemilihannya 

mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat 

kehidupan organisasi. Keefektifan organisasi sekolah dipengaruhi oleh 

struktur organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik 

organisasi. 

(2) Struktur organisasi adalah pembagian tugas, mekanisme koordinasi dan pola 

interaksi dalam suatu organisasi, yang diukur dari spesialisasi kegiatan, 

formalisasi dokumen, standarisasi prosedur, sentralisasi kewenangan, serta 

konfigurasi struktur peran. 

(3) Budaya organisasi merupakan falsafah, nilai-nilai dominan, cara pekerjaan 

dilakukan, asumsi dan kepercayaan dasar yang dapat diterima secara bersama, 

dan bagaimana anggotanya harus berperilaku, yang diukur dari inisiatif 

individu, toleransi dalam organisasi, dukungan manajemen, pola komunikasi, 

dan sistem imbalan. 
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(4) Lingkungan organisasi adalah lingkungan yang secara langsung relevan atau 

mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan yang secara khusus diukur 

melalui pelanggan, lembaga pemerintah, para pesaing, dan  pressure groups. 

(5) Konflik organisasi adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk 

beroposisi terhadap anggota lain, karena ada kegiatan yang tidak cocok, atau 

usaha satu pihak dihalangi oleh pihak lain. Konflik organisasi diukur dari 

kekacauan, stagnasi, dan kegairahan kerja. 

 

3.5   Tahapan dalam SEM 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam structural equation modeling 

menurut Imam Ghozali ada delapan, yaitu konseptualisasi model, penyusunan 

diagram alur (path diagram), spesifikasi model, identifikasi model, estimasi 

parameter, penilaian model fit, modifikasi model, dan validasi silang model. 

Pada penelitian ini tidak dilakukan validasi silang model karena sampel 

tidak dibagi dalam beberapa kelompok yang digunakan untuk validasi silang 

tersebut. 

  

3.5.1 Konseptualisasi Model 

Konseptualisasi model adalah tahap pengembangan hipotesis berdasarkan 

teori yang dijadikan dasar dalam menghubungkan variabel-variabel laten maupun 

indikator-indikatornya. Jadi model yang dibentuk adalah persepsi kita terhadap 

hubungan variabel laten berdasarkan teori dan bukti yang diperoleh dari disiplin 
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ilmu yang dipelajari. Konseptualisasi model juga harus merefleksikan pengukuran 

variabel laten melalui berbagai indikator yang dapat diukur. 

Dalam penelitian ini konseptualisasi modelnya adalah struktur organisasi, 

budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik organisasi sekolah 

mempengaruhi keefektifan organisasi sekolah. Struktur organisasi, budaya 

organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik organisasi merupakan variabel 

laten, adapun variabel pengukurannya masing-masing adalah sebagai berikut. 

(1) Struktur organisasi variabel pengukurannya adalah spesialisasi kegiatan, 

formalisasi dokumen, standarisasi prosedur, sentralisasi kewenangan, dan 

konfigurasi struktur peran. 

(2) Budaya organisasi variabel pengukurannya adalah inisiatif, toleransi, 

dukungan manajemen, pola komunikasi, dan sistem imbalan. 

(3) Lingkungan organisasi variabel pengukurannya adalah pemerintah, pelanggan, 

pesaing, dan public pressure. 

(4) Konflik organisasi variabel pengukurannya adalah kekacauan, stagnasi, dan 

kegairahan. 

(5) Keefektifan organisasi variabel pengukurannya adalah fleksibilitas dan 

perolehan sumber; perencanaan, produktivitas dan efisiensi; ketersediaan 

informasi dan stabilitas; serta tenaga kerja yang kohesif dan terampil. 

 
Jadi seluruhnya ada tujuh belas variabel pengukuran yang masing-masing terdiri 

atas beberapa indikator, jumlah seluruh indikator adalah 59. 
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3.5.2 Penyusunan Diagram Alur 

Setelah hipotesis ditetapkan, untuk memudahkan dibuat visualisasi 

hipotesis dengan menggunakan diagram alur (path diagram). Dari konseptualisasi 

model itu, diagram alur yang disusun tampak seperti pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Pengaruh Struktur Organisasi, Budaya,  
Lingkungan, Konflik terhadap Keefektifan Organisasi 

 

3.5.3 Spesifikasi Model 

Spesifikasi model menggambarkan sifat dan jumlah parameter yang 

diestimasi. Pada tahap ini belum dapat dilakukan analisis data. Program LISREL 

X4

X10

X12

X14

X11

X9

X7

X5

X6

X8

X2X1 X3

ξ1

ξ4

  η  

ξ3

ξ2 Y1

Y2

Y3

Y4

X13

X15 X16 X17



110 
 

 

yang akan digunakan adalah versi 8.54 dengan bahasa perintah SIMPLIS yang 

memungkinkan menuliskan nama variabel dan menentukan hubungan antar 

variabel dengan menggunakan tulisan serta simbol matematika dasar. 

 

3.5.4 Identifikasi Model 

Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar model yang dispesifikasikan 

tidak under-identified atau unidentified. Ada tiga kategori identifikasi model 

dalam SEM, yaitu under-identified, just-identified, over-identified.  

(1) Model dikategorikan under-identified apabila jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui. 

(2)  Model dikategorikan just-identified apabila jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. 

(3) Model dikategorikan over-identified apabila jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. 

 

3.5.5 Estimasi Parameter 

Estimasi parameter diperoleh dari data untuk menghasilkan matriks 

kovarians berdasarkan model (model-based covarians matrix) yang sesuai dengan 

kovarians matriks sesungguhnya (observed covarians matrix). Uji signifikansi 

dilakukan dengan menentukan apakah parameter yang dihasilkan secara 

signifikan berbeda dari nol (tidak sama dengan nol). 

 Estimasi parameter bertujuan untuk memperoleh estimasi setiap parameter 

dalam model. Untuk dapat melakukan estimasi secara tepat, perlu pemahaman 
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yang memadai terhadap metode-metode estimasi dari LISREL. Metode estimasi 

yang paling populer digunakan dalam LISREL adalah maximum likelihood karena 

akan menghasilkan estimasi parameter yang valid, efisien dan reliabel apabila data 

yang digunakan adalah normalitas multivariate (multivariate normality) dan akan 

robust (tidak terpengaruh/kuat) terhadap penyimpangan normalitas multivariate 

yang sedang (moderate). Maximum likelihood memiliki hasil yang cukup valid 

untuk sampel antara seratus sampai dengan dua ratus. 

Pada penelitian ini estimasi parameter dilakukan dengan program second 

order confirmatory factor analysis karena variabel pengukuran tidak dapat diukur 

secara langsung tetapi memerlukan beberapa indikator lagi. 

 

3.5.6 Penilaian Model Fit 

Suatu model penelitian dikatakan fit apabila kovarians matriks suatu 

model (model-based covariance matrix) adalah sama dengan kovarians matriks 

data (observered). Model fit dapat dinilai berdasarkan hasil menguji berbagai 

index fit yang diperoleh dari LISREL misalnya RMSEA, RMR, GFI, CFI, TLI, NFI 

dan lain-lain). Penilaian model fit dilakukan terhadap model pengukuran, model 

struktural maupun model full SEM.  

3.5.6.1 Penilaian Overall Fit 

Menilai model fit sangat memerlukan perhatian, terdapat banyak sekali 

indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu model, dan masing-masing 

belum tentu menghasilkan kesimpulan yang sama apabila indikator goodness of fit 

lain. Suatu indeks yang menyimpulkan bahwa model adalah fit tidak memberi 
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jaminan bahwa model tersebut memang benar-benar fit; begitu pula sebaliknya 

suatu indeks menyimpulkan bahwa model sangat buruk tidak memberi jaminan 

bahwa model tersebut tidak fit.  

 

3.5.6.2 Evaluasi Model Pengukuran 

  Evaluasi Model Pengukuran bertujuan menentukan validitas dan reliabilitas 

indikator-indikator suatu konstruk. Uji validitas bertujuan menentukan 

kemampuan suatu indikator dalam mengukur variabel latennya, sedangkan uji 

reliabilitas bertujuan menentukan konsistensi pengukuran indikator-indikator dari 

variabel latennya. 

 

3.5.6.3 Evaluasi Model Struktural 

   Evaluasi model struktural, bertujuan memastikan apakah hubungan-

hubungan yang dihipotesiskan pada model konseptualisasi didukung oleh data 

empiris. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) tanda arah hubungan antar 

variabel-variabel latenapakah sesuai dengan yang dihipotesiskan; (2) signifikansi 

parameter, batas untuk menolak/menerima suatu hubungan dengan dengan tingkat 

signifikansi 5% adalah 1,96 (harga mutlak) yaitu apabila nilai  -1,96 < t < 1,96 

maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh harus ditolak, sedangkan apabila 

nilai t > 1,96 atau t < -1,96 diterima dengan taraf signifikansi 5% ( t > | 1,96 | ); 

(3) koefisien determinasi  (R²) pada persamaan struktural mengindikasikan jumlah 

varians pada variabel laten endogen yang dapat dijelaskan secara simultan oleh 

variabel-variabel laten independen, semakin tinggi nilai R² semakin besar 
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variabel-variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel endogen 

sehingga semakin baik persamaan strukturalnya. 

 

3.5.7 Modifikasi Model 

Setelah penilaian model fit, apabila hasilnya menunjukkan model penelitian 

tidak fit maka dilakukan modifikasi model. Modifikasi model harus dilakukan 

berdasarkan teori yang mendukung, jadi tidak semata-mata untuk mencapai model 

fit. Langkah ini ditujukan untuk memperoleh model fit (goodness of fit) yang 

lebih baik atau dalam bahasa statistik, untuk memperoleh nilai selisih yang 

terkecil antara kovarians matriks sample dengan kovarians matriks model. Namun 

perlu diingat bahwa modifikasi ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan 

sesuai dengan teori.  

Modifikasi model biasanya dilakukan pada dua keadaan, yaitu (1) 

meningkatkan model fit pada model penelitian yang sudah bagus karena 

menganggap masih banyak peluang untuk meningkatkan model fit, tapi opsi ini 

seharusnya dihindari; (2) meningkatkan model fit yang sangat buruk yang 

kemungkinan disebabkan karena dilanggarnya asumsi normalitas, non-linearitas, 

data tidak lengkap, atau spesification error yang timbul karena dihilangkannya 

parameter penting atau dimasukannya parameter yang tidak relevan pada model.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen berbentuk kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 
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Kuesioner dibuat berdasarkan skala bertingkat atau rating scale, yaitu sebuah 

pernyataan diikuti dengan empat pilihan jawaban yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan yang dicapai oleh organisasi sekolahnya, dari tingkatan yang paling 

rendah sampai yang tertinggi, misalnya sangat kurang, kurang, sedang, baik, dan 

sangat baik.  

Responden yang berjumlah dua ratus orang guru SMA Negeri di kota 

Semarang diminta memberikan penilaian terhadap organisasi sekolahnya melalui 

kuesioner yang telah disediakan.  

Kuesioner terdiri dari 59 item (dalam analisis akan ditulis dengan lambang 

Q1 sampai dengan Q59) yang merupakan indikator-indikator variabel penelitian 

yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, konflik 

organisasi, keefektifan organisasi. Adapun sebaran indikator-indikator tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Variabel Laten, Variabel Pengukuran, dan Item Kuesioner  

No Variabel Laten 
 

Variabel Pengukuran Item Kuesioner 

1. Struktur 
organisasi 

Spesialisasi kegiatan 

Formalisasi dokumen 

Standarisasi prosedur 

Sentralisasi kewenangan 

Konfigurasi struktur peran 

1,2,3,4 

5,6,7,8,9 

10,11,12 

13,14,15 

16,17 

2. Budaya 
Organisasi 
 

Inisiatif individu 

Toleransi 

Dukungan manajemen 

Pola komunikasi 

Sistem imbalan 

18,19 

20,21 

22,23 

24,25 

26,27,28 
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3. Lingkungan 
Organisasi 
 

Pemerintah 

Pelanggan 

Pesaing 

Public Pressure 

29,30 

31 

32,33 

34,35 

4. Konflik 
Organisasi 
 

Kekacauan 

Stagnasi 

Kegairahan 

36,37,38 

39,40 

41,42 

5. Keefektifan 
Organisasi 
 

Fleksibilitas dan perolehan sumber 

Perencanaan, produktivitas dan 

efisiensi 

Ketersediaan informasi dan stabilitas 

Tenaga kerja yang kohesif dan 

terampil 

43,44,45,46,47 

48,49,50,51 

52,53,54,55 

56,57,58,59 

 

3.6.1 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Uji reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan teknik one shoot atau 

sekali tembak yaitu diberikan satu kali saja kemudian hasilnya dianalisis dengan 

rumus Cronbach’s Alpha (Arikunto 1998: 235). Analisis dilakukan dengan  

menggunakan program SPSS, menurut Ghozali (2001) suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha α > 0,60. 

 

Tabel 3.3  Hasil Uji Reliabilitas Cronbach Alpha 

No Variabel Variabel Pengukuran  Jumlah 
Kuesioner

Cronbach 
Alpha 

Hasil 

1. 
 
 

Struktur 
Organisasi 
 
 

Spesialisasi kegiatan 

Formalisasi dokumen 

Standarisasi prosedur 

Sentralisasi kewenangan 

Konfigurasi struktur peran 

4 

5 

3 

3 

2 

0,641 

0,769 

0,659 

0,751 

0,707 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 
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2. Budaya 
Organisasi 

Inisiatif individu 

Toleransi 

Dukungan manajemen 

Pola komunikasi 

Sistem imbalan 

2 

2 

2 

2 

3 

0,689 

0,644 

0,618 

0,842 

0,634 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

3. Lingkungan 
Organisasi 

Pemerintah 

Pesaing 

Public Pressure 

2 

2 

2 

0,607 

0,656 

0,921 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

4. Konflik 
Organisasi 

Kekacauan 

Stagnasi 

Kegairahan 

3 

2 

2 

0,620 

0,621 

0,836 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

5. Keefektifan 
Organisasi 

Fleksibilitas dan perolehan 
sumber 
Perencanaan, produktivitas 
dan efisiensi 
Ketersediaan informasi dan 
stabilitas 
Tenaga kerja yang kohesif 
dan terampil 

5 
 
4 
 
4 
 
4 
 

0,783 
 

0,648 
 

0,695 
 

0,698 

Reliabel 
 

Reliabel 
 

Reliabel 
 

Reliabel 

Dari lima variabel laten, 21 variabel pengukuran dan 59 indikator yang diuji 

reliabilitasnya dengan Cronbach’s Alpha maka hasilnya seluruh item dinyatakan 

reliabel karena seluruhnya mempunyai nilai α antara 0,607 sampai dengan 0, 921 

jadi semuanya > 0,60. Hasil selengkapnya seperti Tabel 3.3. 

 

3.6.2  Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 Uji validitas instrumen penelitian dilakukan dengan mengkorelasikan 

antara skor setiap item dengan total skornya. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS dan setiap item dinyatakan valid apabila r hitungnya 

lebih besar dari r tabel untuk n = 50 dan taraf signifikansi 95% yaitu 0, 269.  
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Dari 59 item yang diuji validitasnya diperoleh hasil bahwa seluruh item 

dinyatakan valid. Hasil selengkapnya seperti pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4  Hasil Uji Validitas Seluruh Item  

No. Variabel Pengukuran Nomor 
Kuesioner 

Item Total 
 Correlation 

Keterangan 

1. 
 

 

Spesialisasi kegiatan 1 
2 
3 
4 

0,303 
0,325 
0,604 
0,493 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

2. Formalisasi dokumen 
 

5 
6 
7 
8 
9 

0,434 
0,528 
0,698 
0,707 
0,449 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

3. Standarisasi prosedur 10 
11 
12 

0,791 
0,319 
0,618 

Valid 
Valid 
Valid 

4. Sentralisasi kewenangan 13 
14 
15 

0,665 
0,718 
0,387 

Valid 
Valid 
Valid 

5. Konfigurasi struktur 
peran 

16 
17 

0,556 
0,556 

Valid 
Valid 

6. 
 

Inisiatif individu 18 
19 

0,554 
0,554 

Valid 
Valid 

7 Toleransi 20 
21 

0,552 
0,552 

Valid 
Valid 

8. Dukungan manajemen 22 
23 

0,454 
0,454 

Valid 
Valid 

9. Pola komunikasi 24 
25 

0,728 
0,728 

Valid 
Valid 

10. Sistem imbalan 26 
27 
28 

0,502 
0,464 
0,463 

Valid 
Valid 
Valid 

11. 
 

Pemerintah 29 
30 

0,440 
0,440 

Valid 
Valid 

12. Pesaing 32 
33 

0,492 
0,492 

Valid 
Valid 

13. Public Pressure 34 
35 

0,853 
0,853 

Valid 
Valid 

14. Kekacauan 36 
37 
38 

0,402 
0,374 
0,529 

Valid 
Valid 
Valid 
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15. 
 

 

Stagnasi 
 

39 

40 

0,463 

0,463 

Valid 

Valid 

16. Kegairahan 
 

41 
42 

0,722 
0,722 

Valid 
Valid 

17. 
 
 

Fleksibilitas dan 
perolehan sumber 
 
 
 

43 
44 
45 
46 
47 

0,726 
0,509 
0,368 
0,711 
0,521 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

18. Perencanaan, 
produktivitas dan 
efisiensi 
 

48 
49 
50 
51 

0,438 
0,554 
0,496 
0,294 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

19. Ketersediaan informasi 
dan stabilitas 
 

52 
53 
54 
55 

0,391 
0,681 
0,548 
0,342 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

20. Tenaga kerja yang 
kohesif dan terampil 
 

56 
57 
58 
59 

0,463 
0,430 
0,627 
0,550 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

3.6.3 Uji Normalitas Distribusi Data 

Sebagai tahap awal analisis data, dilakukan uji normalitas data untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data dinilai 

berdasarkan nilai skewness and kurtosis-nya yang tidak signifikan yaitu nilai P-

value > 0,05 (Ghozali. 2005: 236).   

Uji normalitas data ada dua macam, yaitu normalitas univariate (univariate 

normality) dan normalitas multivariate (multivariate normality). Dari hasil test 

univariate normality hampir semua item data tidak memiliki univariate normality 

karena nilai skewness and kurtosis-nya yang signifikan karena P-value < 0,05. 

Hanya indikator nomor 17, 21, 37, 40, 48, 50, 58 yang memenuhi univariate 

normality karena nilai skewness and kurtosis-nya yang tidak signifikan karena P-

value > 0,05. Dari hasil test multivariate normality ternyata bahwa data tidak 
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memiliki multivariate normality karena nilai skewness and kurtosis-nya yang 

signifikan karena P-value < 0,05. 

Mengingat data tidak memiliki normalitas univariate maupun normalitas 

multivariate maka analisis data akan dilakukan berdasarkan pada keadaan data 

yang tidak normal. Menurut teori LISREL kondisi seperti ini dapat diatasi dengan 

cara mengestimasi model berdasarkan Maximum Likehood dan melakukan 

koreksi terhadap bias atas dilanggarnya normalitas data dengan menggunakan 

asymptotic covariance matrix. Adapun langkah-langkahnya adalah (1) data harus 

disimpan dalam covariance matrix dan asymptotic covariance matrix; (2) 

estimasi model dilakukan dengan menggunakan metode maximum likelihood dan 

mengoreksi nilai standard error, chi-square, serta goodness of fit indices dengan 

menggunakan asymptotic covariance matrix. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer dengan 

perangkat lunak (software) program linier structural relationship (LISREL). Jika 

pada statistik klasik yang diharapkan adalah menolak hipotesis nol, dalam LISREL 

justru sebaliknya yaitu ingin menerima hipotesis nol. 

Variabel-variabel penelitian yang telah disusun dalam hubungan struktural 

akan diuji kebenarannya dengan data (model fit). Jika terdapat kesesuaian antara 

teori dan 

 data, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. 
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Dalam penelitian ini model yang diuji adalah teori yang menyatakan bahwa 

struktur organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik 

organisasi merupakan faktor-faktor determinan dari keefektifan organisasi. 

Rumus yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut. 

1. Persamaan struktural:  η = γ ξ +  ζ   

η (eta) :  variabel endogen (laten terikat) 

γ (gama) : koefisien lintas variabel eksogen ksi dan variabel endogen eta 

ξ (ksi) : variabel eksogen (laten bebas) 

ζ (zeta) : galat struktural eta      

2.  Persamaan pengukuran untuk variabel eksogen: X = λ ξ + δ   

X   : variabel pengukuran dari ksi 

λ (lambda): muatan faktor atau factor loading variabel eksogen ksi dan 

variabel pengukurannya X. 

ξ (ksi)  : variabel eksogen (laten bebas) 

δ (delta)  : galat pengukuran X 

3.  Persamaan pengukuran untuk variabel endogen: Y = λ η + ε 

Y   : variabel pengukuran dari eta 

λ (lambda) : factor loading variabel endogen eta dan variabel pengukurannya 

Y. 

η (eta) :  variabel endogen (laten terikat) 

ε (epsilon) : galat pengukuran Y 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan dua ratus eksemplar 

kuesioner kepada guru di enam belas SMA Negeri kota Semarang. Responden 

diminta memberikan penilaian terhadap kondisi organisasi sekolahnya sesuai 

daftar pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan. Dari dua ratus eksemplar 

kuesioner seluruhnya kembali dengan jawaban lengkap yang selanjutnya 

digunakan dalam analisis data.  

 

4.1.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Data mentah yang telah terkumpul disimpan dalam program statistik SPSS 

yang kemudian dimasukkan dalam program suplemen PRELIS untuk dilakukan 

screening data, menyajikan statistik deskriptif, berbagai macam matrix maupun 

analisis grafis data.   

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa dari 59 indikator; 57 

indikator (96,61%) meannya di atas 2,50 sedangkan 45 indikator (76,27%) 

meannya berada di atas tiga dan hanya dua indikator (3,39%) yang meannya 

dibawah 2,50. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh indikator meannya tinggi dan 

hanya dua indikator yang meannya rendah. Dua indikator yang meannya rendah 

adalah indikator persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi meannya 

1,960; dan indikator kontrol terhadap kegiatan pembelajaran meannya 1,492.  
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Dari 59 indikator, yang mediannya tinggi ada 57 indikator terdiri dari 36 

indikator (61,02%) mediannya tiga dan 21 indikator (35,59%) mediannya empat. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai score tinggi 

(diatas tiga). Indikator yang mediannya rendah hanya dua yaitu: indikator 

persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi mediannya dua; dan 

indikator kontrol terhadap kegiatan pembelajaran mediannya satu.  

Mode atau angka yang sering muncul pada setiap indikator adalah 25 

indikator (42,37%) modenya empat, 32 indikator (54,24%) modenya tiga, satu 

indikator modenya dua, dan satu indikator modenya satu. Indikator yang modenya 

rendah yaitu indikator persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi 

modenya dua; dan indikator kontrol terhadap kegiatan pembelajaran modenya 

satu. 

Berdasarkan nilai mean, median dan mode, indikator yang nilainya paling 

rendah adalah indikator persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi; dan 

indikator kontrol terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi berdasarkan nilai mean, 

median maupun mode hampir seluruh indikator (96,61%) sudah mencapai nilai 

tinggi dan hanya dua indikator (3,39%) yang nilainya rendah, hal ini berarti 

bahwa berdasarkan penilaian responden, sebagian besar sekolah sudah mampu 

mencapai indikator-indikator penelitian dengan nilai baik atau sangat baik, dan 

hanya dua indikator yaitu indikator yang nilainya kurang baik, yaitu persentase 

lulusan yang diterima di perguruan tinggi; serta kontrol terhadap kegiatan 

pembelajaran. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1  Mean, Mode, Median, Standar Deviasi, serta 

 P-Value Skewness dan Kurtosis Indikator-indikator Penelitian 

 
Indikator 

 
Mean 

 
Mode 

 
Median 

Standar 
Deviasi 

P-Value 
Skewness dan 

Kurtosis 
Q1 3,025 3 3 0,545 0,000 
Q2 2,789 3 3 0,844 0,013 
Q3 2,945 3 3 0,588 0,000 
Q4 2,930 3 3 0,477 0,008 
Q5 3,437 3 3 0,573 0,000 
Q6 2,910 3 3 0,705 0,001 
Q7 3,583 4 4 0,504 0,000 
Q8 3,447 4 4 0,640 0,011 
Q9 3,668 4 4 0,523 0,002 
Q10 3,191 4 4 1,152 0,000 
Q11 3,724 4 4 0,481 0,000 
Q12 3,432 4 4 0,692 0,002 
Q13 3,121 4 3 0,826 0,001 
Q14 3,578 4 4 0,734 0,002 
Q15 1,960 2 2 0,777 0,000 
Q16 3,417 4 4 0,911 0,002 
Q17 2,744 3 3 0,791 0,154 
Q18 3,869 4 4 0,353 0,000 
Q19 3,744 4 4 0,460 0,000 
Q20 3,286 3 3 0,713 0,030 
Q21 2,643 3 3 0,602 0,375 
Q22 3,261 3 3 0,653 0,001 
Q23 3,437 4 4 0,685 0,003 
Q24 3,412 3 3 0,561 0,000 
Q25 3,201 3 3 0,586 0,006 
Q26 2,804 3 3 0,672 0,004 
Q27 3,518 4 4 0,803 0,000 
Q28 2,899 3 3 0,696 0,020 
Q29 3,457 3 3 0,519 0,000 
Q30 3,085 3 3 0,548 0,030 
Q31 2,899 3 3 0,438 0,000 
Q32 3,548 4 4 0,538 0,000 
Q33 2,769 3 3 0,489 0,010 
Q34 3,452 4 4 0,649 0,010 
Q35 3,503 4 4 0,635 0,010 
Q36 3,101 3 3 0,426 0,000 
Q37 3,251 3 3 0,539 0,121 
Q38 3,281 3 3 0,494 0,003 
Q39 3,482 4 3 0,521 0,000 
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Q40 2,950 3 3 0,510 0,090 
Q41 3,256 3 3 0,460 0,003 
Q42 2,965 3 3 0,506 0,000 
Q43 3,533 4 4 0,566 0,005 
Q44 3,558 4 4 0,508 0,000 
Q45 3,221 4 3 0,792 0,002 
Q46 3,367 4 3 0,682 0,022 
Q47 3,251 3 3 0,709 0,006 
Q48 3,161 3 3 0,497 0,065 
Q49 3,191 3 3 0,475 0,031 
Q50 3,101 3 3 0,568 0,082 
Q51 1,492 1 1 0,658 0,009 
Q52 3,618 4 4 0,555 0,005 
Q53 3,518 4 4 0,626 0,011 
Q54 3,477 3 3 0,508 0,000 
Q55 3,191 3 3 0,419 0,002 
Q56 3,623 4 4 0,526 0,008 
Q57 3,497 4 4 0,585 0,005 
Q58 3,201 3 3 0,559 0,101 
Q59 3,095 3 3 0,445 0,000 

 

4.1.2 Analisis Faktor Konfirmatori Model Pengukuran 

Analisis faktor konfirmatori model pengukuran seluruhnya akan dilakukan 

dengan second order confirmatory faktor analysis, karena variabel laten memiliki 

beberapa variabel pengukuran (indikator) yang tidak dapat diukur secara langsung 

dan memerlukan beberapa indikator lagi (Ghozali 2005:143).  

Analisis faktor konfirmatori dilakukan dengan komputer program LISREL 

yang menghasilkan nilai sigifikansi serta estimasi muatan faktor (loading faktor) 

untuk setiap indikator terhadap variabel latennya, serta fit atau tidaknya model 

teoretis suatu variabel laten. 

Suatu model merupakan model fit yang baik jika mempunyai nilai Chi-

square yang tidak signifikan (perbandingan Chi-square dengan Degrees of 

freedom nilainya kecil); nilai probabilitas (P-value) > 0,05 dan Root Mean Square 



125 
 

 

Error of Approximation (RMSEA) <  0,05; serta Goodness of Fit Index  (GFI) > 

0,09.  

Suatu model dapat dikatakan memiliki kemungkinan fit terbaik apabila 

dalam diagram Q-plots, garis residual sejajar dengan garis diagonal, model 

memiliki kemungkinan acceptable fit apabila garis residual memiliki kecuraman 

lebih besar dari 45 derajad, sedangkan model yang paling buruk adalah yang 

residualnya terletak pada garis horizontal. (Ghozali: 2002: 336). 

Model fit juga ditunjukkan oleh (1) fitted residuals antar variabel besarnya 

sama dengan nol atau mendekti nol; dan (2) diagram residual pada stem-leaf plots 

yang mengelompok secara simetris sekitar angka nol; kelebihan residual pada 

salah satu bagian berarti bahwa kovarians under estimate atau over estimate. 

Residual positif berarti model under-estimate kovarians matriks pada data empiris 

sedangkan residual negatif berarti bahwa model over-estimate kovarians matriks. 

Model fit yang kurang baik akan dimodifikasi berulang-ulang sesuai dengan teori 

sampai diperoleh model fit yang baik, untuk model fit yang sudah baik tidak 

dilakukan modifikasi model. Sebuah indikator dikatakan valid apabila 

mempunyai nilai t yang signifikan yaitu t > 1,96 (untuk sampel sebesar N = 200 

signifikan pada taraf 5%). 

Dalam proses analisis LISREL selanjutnya variabel laten, variabel 

pengukuran dan indikator-indikator akan dituliskan dengan lambang-lambang 

sebagai berikut. 
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(1) Variabel laten eksogen dan endogen: SO = struktur organisasi, BO = budaya 

organisasi, LINGK = lingkungan organisasi, KONFLIK = konflik organisasi, 

dan KO = keefektifan organisasi. 

(2) Variabel pengukuran struktur organisasi: X1 = spesialisasi kegiatan; X2 =  

formalisasi dokumen; X3 = standarisasi prosedur; X4 = sentralisasi 

kewenangan;  X5 = konfigurasi struktur peran. 

(3) Variabel pengukuran budaya organisasi: X6 = inisiatif; X7 = toleransi; X8 = 

dukungan manajemen; X9 = pola komunikasi;  dan X10 = sistem imbalan. 

(4) Variabel pengukuran lingkungan organisasi: X11 = pemerintah;  X12 = 

pelanggan;  X13 = pesaing;  dan X14 = public pressure. 

(5) Variabel pengukuran konflik organisasi: X15 = kekacauan;  X16 = stagnasi;  

dan X17 =  kegairahan. 

(6) Variabel pengukuran keefektifan organisasi: Y1 = fleksibilitas dan perolehan 

sumber; Y2 = perencanaan, produktivitas dan efisiensi ; Y3 = ketersediaan 

informasi dan stabilitas;  Y4 = tenaga kerja yang kohesif dan terampil. 

(7) Indikator nomor 1 = Q1; sampai dengan indikator nomor 59 = Q59. 

 
  Analisis faktor konfirmatori model pengukuran dilakukan terhadap lima 

variabel laten, yaitu  (1) analisis faktor konfirmatori struktur organisasi; (2) 

analisis faktor konfirmatori budaya organisasi; (3) analisis faktor konfirmatori 

lingkungan organisasi; (4) analisis faktor konfirmatori konflik organisasi; serta (5) 

analisis faktor konfirmatori keefektifan organisasi. 
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4.1.2.1  Analisis Faktor Konfirmatori Struktur Organisasi 

 
Hasil analisis faktor konfirmatori first order menunjukkan bahwa 

indikator-indikator dari dimensi spesialisasi kegiatan, formalisasi dokumen, 

standarisasi prosedur, sentralisasi kewenangan, dan konfigurasi struktur peran 

semuanya valid karena mempunyai nilai t sampel > 1,96; kecuali indikator Q1 

nilai t sampel 0,90 < 1,96; sedangkan untuk indikator Q15 muatan faktornya 

negatif yaitu –0,51 dan nilai t sampel -5,63 walaupun negatif tetapi valid karena  |-

5,63 | > 1,96. 

Hasil analisis faktor konfirmatori second order menunjukkan bahwa 

variabel pengukuran (dimensi) struktur organisasi, yaitu spesialisasi kegiatan 

(X1), formalisasi dokumen (X2), standarisasi prosedur (X3), dan konfigurasi 

struktur peran (X5) valid karena nilai t sampel > 1,96; sedangkan untuk variabel 

sentralisasi kewenangan (X4) tidak valid karena muatan faktornya 1,15 > 1,00. 

Model awal ternyata tidak fit karena nilai chi-square yang signifikan (chi-

square = 247,83 dan df = 114); P-value = 0,00 < 0,05 tidak signifikan; dan 

RMSEA = 0,077 > 0,05 tidak signifikan. Untuk memperoleh model fit maka 

model dimodifikasi berulang-ulang dengan cara mengeluarkan indikator-indikator 

yang tidak signifikan atau indikator yang memiliki muatan faktor rendah yaitu 

indikator nomor 1, 4, 6, 8, 10, 11, 14, dan 15. Berikut ini akan disajikan proses 

modifikasi secara keseluruhan. 

Hasil analisis model awal variabel struktur organisasi, variabel X4 

(sentralisasi kewenangan) muatan faktornya lebih besar dari 1,00 sehingga tidak 

valid; indikator Q1 (seleksi pengangkatan guru) tidak valid karena nilai t muatan 
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faktornya 1,68 < 1,96 dan indikator Q15 (kontrol kegiatan pembelajaran) muatan 

faktornya negatif.  

Tabel 4.2  Muatan Faktor Variabel dan Indikator  

Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Struktur Organisasi 
 

Variabel/ 
Indikator 

 

Model 
Awal 

Modif 
I 

Modif 
II 

Modif 
III 

Modif 
IV 

Modif 
V 

Modif 
VI 

Modif 
VII 

X1 0,83 0,83 0,85 0,86 0,95 1,00 1,00 0,98 

X2 0,73 0,76 0,68 0,67 0,61 0,58 0,53 0,40 

X3 0,88 0,84 0,89 0,90 0,56 0,60 0,61 0,63 

X4 1,15* 1,05* 0,65 0,65 0,61 0,59 0,56 0,54 

X5 0,83 0,81 0,83 0,84 0,88 0,88 0,90 0,94 

Q1 0,89 _ _ _ _ _ _ _ 

Q2 0,40 0,37 0,42 0,42 0,47 0,45 0,47 0,49 

Q3 0,53 0,56 0,54 0,54 0,51 0,49 0,47 0,45 

Q4 0,33 0,37 0,35 0,34 0,34 _ _ _ 

Q5 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,46 0,41 

Q6 0,54 0,55 0,53 0,53 0,52 0,52 _ _ 

Q7 0,50 0,57 0,59 0,59 0,59 0,60 0,62 0,67 

Q8 0,72 0,71 0,72 0,72 0,71 0,71 0,65 _ 

Q9 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,51 0,56 0,64 

Q10 0,14 0,18 0,12 _ _ _ _ _ 

Q11 0,53 0,58 0,56 0,54 _ _ _ _ 

Q12 0,62 0,57 0,60 0,62 1,00 1,00 1,00 1,00 

Q13 0,56 0,62 1,00 0,100 1,00 1,00 1,00 1,00 

Q14 0,46 0,50 _ _ _ _ _ _ 

Q15 -0,51* _ _ _ _ _ _ _ 

Q16 0,54 0,53 0,56 0,56 0,57 0,58 0,59 0,58 

Q17 0,39 0,40 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36 0,36 
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Tabel 4.3  Nilai t Variabel dan Indikator  

Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Struktur Organisasi 
 

Variabel/ 
Indikator 

 

Model 
Awal 

Modif 
I 

Modif 
II 

Modif 
III 

Modif 
IV 

Modif 
V 

Modif 
VI 

Modif 
VII 

X1 4,40 4,08 4,45 4,55 5,24 5,19 5,36 5,44 

X2 7,60 7,70 4,21 4,18 4,03 3,90 3,81 2,65 

X3 5,69 5,97 6,26 6,06 6,62 6,34 6,07 5,73 

X4 8,57 8,65 5,69 5,63 5,18 5,10 4,93 4,72 

X5 6,38 5,93 6,45 6,59 6,96 7,01 7,14 7,19 

Q1 0,90* -- -- -- -- -- -- -- 

Q2 - - - - - - - - 

Q3 3,54 3,35 3,42 3,45 3,65 3,63 3,66 3,53 

Q4 3,11 3,08 3,08 3,09 3,24 -- -- -- 

Q5 4,68 4,65 - - - - - - 

Q6 6,48 6,42 3,68 3,68 3,78 3,75 -- -- 

Q7 7,95 7,82 4,47 4,47 4,60 4,57 4,75 3,56 

Q8 - - 4,71 4,71 4,83 4,80 4,80 -- 

Q9 5,53 5,41 4,24 4,24 4,24 4,25 4,53 4,14 

Q10 2,12 2,33 1,68* -- -- -- -- -- 

Q11 - - - - -- -- -- -- 

Q12 5,47 5,56 5,28 5,14 20,32 19,14 16,84 15,08 

Q13 - - 13,47 13,41 13,74 14,64 15,13 15,26 

Q14 5,92 5,78 -- -- -- -- -- -- 

Q15 -5,63* -- -- -- -- -- -- -- 

Q16 - - - - - - - - 

Q17 3,83 3,52 3,61 3,63 3,82 3,73 3,75 3,92 

 

Hasil analisis pada modifikasi I setelah Q1 dan Q15 karena tidak 

signifikan maka dikeluarkan dari model hasilnya variabel X4 walaupun muatan 
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faktornya menurun menjadi 1,05 akan tetapi tidak valid karena masih lebih besar 

dari 1,00.  

Pada modifikasi II salah satu indikator X4 yaitu Q14 (pendelegasian 

wewenang) dikeluarkan dari model, hasilnya menunjukkan bahwa indikator Q10 

(penentu kecepatan pembelajaran) menjadi tidak signifikan karena nilai t muatan 

faktornya kurang dari 1,96.  

Pada modifikasi III Q10 karena tidak signifikan dikeluarkan dari model, 

hasilnya seluruh indikator sudah signifikan akan tetapi model belum fit karena 

nilai chi-square = 128,18; df = 61; P-value = 0,00 < 0,05 tidak signifikan; dan 

RMSEA = 0,074 > 0,05 kurang signifikan. Modifikasi dilanjutkan dengan 

mengeluarkan indikator-indikator yang bermuatan faktor rendah. 

 Pada modifikasi IV mengeluarkan Q11 (penilaian prestasi belajar siswa) 

yang merupakan indikator dari variabel X3 karena juga berkorelasi tinggi dengan 

variabel X1. Hasilnya model mengalami peningkatan goodness of fit  sehingga 

nilai chi-square = 99,75; df = 51; P-value = 0,00005 < 0,05 tidak signifikan; dan 

RMSEA = 0,069 > 0,05 kurang signifikan.  

Pada modifikasi V mengeluarkan Q4 (kelengkapan peralatan pendidikan) 

yang merupakan indikator dari variabel X1 tetapi berkorelasi tinggi dengan 

variabel X3. Hasilnya model mengalami peningkatan goodness of fit sehingga 

nilai chi-square = 81,73; df = 41; P-value = 0,00016 < 0,05 tidak signifikan; dan 

RMSEA = 0,071 > 0,05 kurang signifikan.  

Modifikasi VI dilakukan dengan mengeluarkan Q6 (buku pegangan siswa 

dan guru) yang merupakan indikator dari variabel X2 tetapi berkorelasi tinggi 



131 
 

 

dengan variabel X4. Hasilnya model mengalami peningkatan goodness of fit 

sehingga nilai chi-square =57,77; df = 32; P-value = 0,00384 < 0,05 tidak 

signifikan; dan RMSEA = 0,064 > 0,05 kurang signifikan. Karena model belum 

fit maka proses modifikasi masih dilanjutkan. 

Modifikasi VII dilakukan dengan mengeluarkan Q8 (dokumen 

perencanaan pendidikan) yang merupakan indikator variabel X2 tetapi berkorelasi 

tinggi dengan X4. Hasilnya diperoleh model fit yang cukup baik karena nilai chi-

square = 31,20; df = 24; P-value = 0,14805 > 0,05 signifikan; dan RMSEA = 

0,039 < 0,05 signifikan.  

Model fit menunjukkan bahwa variabel laten struktur organisasi 

mempunyai lima dimensi yang semuanya signifikan. Besarnya muatan faktor dari 

yang tertinggi berturut-turut adalah spesialisasi kegiatan = 0,98; konfigurasi 

struktur peran = 0,94; standarisasi prosedur = 0,63; sentralisasi kewenangan = 

0,54; dan yang terendah adalah  formalisasi dokumen = 0,40. Muatan faktor 

seluruh variabel dan indikator disajikan pada Tabel 4.2 sedangkan nilai t seluruh 

variabel dan indikator disajikan pada Tabel 4.3. 

 

4.1.2.2  Analisis Faktor Konfirmatori Budaya Organisasi 

 
Hasil analisis faktor konfirmatori first order menunjukkan bahwa 

indikator-indikator dari dimensi inisiatif individu (X6), toleransi (X7), dukungan 

manajemen (X8), pola komunikasi (X9), dan sistem imbalan (X10) semuanya 

valid karena mempunyai nilai t sampel > 1,96; kecuali indikator Q19 tidak valid 

karena nilai t standar error nya 1,86 < 1,96. 
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Tabel 4.4  Muatan Faktor Variabel dan Indikator  

Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Budaya Organisasi 

Variabel/ 
Indikator 

Model 
Awal 

Modif I Modif II Modif 
III 

Modif 
IV 

Modif V 
(Model 

Fit) 
X6 0,48 0,50 0,25 0,24 0,26 0,34 

X7 1,02* 0,74 0,71 0,72 0,71 0,63 

X8 0,09 0,85 0,85 0,85 0,86 0,46 

X9 0,80 0,80 0,82 0,81 0,84 0,92 

X10 0,93 0,92 0,94 1,24* 0,52 0,49 

Q18 0,51 0,51 1,00 1,00 1,00 1,00 

Q19 0,81 0,82 -- -- -- -- 

Q20 0,72 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Q21 0,53 -- -- -- -- -- 

Q22 0,52 0,51 0,51 0,50 0,52 1,00 

Q23 0,85 0,87 0,87 0,88 0,85 -- 

Q24 0,74 0,74 0,75 0,75 0,74 0,75 

Q25 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,71 

Q26 0,58 0,56 0,56 0,41 -- -- 

Q27 0,49 0,48 0,49 0,42 1,00 1,00 

Q28 0,62 0,63 0,62 -- -- -- 

 

Hasil analisis faktor konfirmatori second order menunjukkan bahwa 

dimensi-dimensi budaya organisasi, yaitu inisiatif individu, dukungan manajemen, 

pola komunikasi, dan sistem imbalan secara signifikan merupakan variabel 

pengukuran yang valid dari budaya organisasi karena nilai t sampel > 1,96. Akan 

tetapi dimensi toleransi tidak valid karena muatan faktornya 1,02 > 1,00. 

Tabel 4.5  Nilai t Variabel dan Indikator 



133 
 

 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Budaya Organisasi 

Variabel/ 
Indikator 

Model 
Awal 

Modif I Modif II Modif IV Modif V 
(Model Fit) 

X6 4,77 5,05 3,39 3,46 4,03 

X7 8,19 7,59 7,39 6,96 5,62 

X8 6,74 6,46 6,39 6,57 6,07 

X9 9,68 9,60 9,67 9,43 8,60 

X10 6,79 6,45 6,53 5,83 5,55 

Q18 3,36 3,45 11,05 11,03 11,54 

Q19 - - -- -- -- 

Q20 6,96 16,42 17,05 16,22 15,34 

Q21 - -- -- -- -- 

Q22 - - - - 23,27 

Q23 6,93 6,54 6,55 6,42 -- 

Q24 - - - - - 

Q25 6,35 6,31 6,47 6,50 5,83 

Q26 - - - -- -- 

Q27 4,22 4,16 4,24 6,50 15,64 

Q28 5,73 5,62 5,64 15,64 -- 

 
Model awal ternyata kurang fit karena nilai chi-square yang signifikan 

(chi-square = 69,83 dan df = 39); P-value = 0,00 < 0,05 tidak signifikan; dan 

RMSEA = 0,063 < 0,05 kurang signifikan karena masih < 0,08. Untuk 

memperoleh model fit yang baik maka model dimodifikasi berulang-ulang dengan 

cara mengeluarkan indikator-indikator yang tidak signifikan atau indikator yang 

memiliki muatan faktor rendah, yaitu indikator nomor 19, 21, 23, 26, dan 28. 

Berikut ini akan disajikan proses modifikasi secara keseluruhan. 

Hasil analisis model awal variabel budaya organisasi, variabel X7 

(toleransi) muatan faktornya lebih besar dari 1,00 sehingga tidak valid; indikator 
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Q19 (kebebasan dan independensi dalam tugas) tidak signifikan karena nilai t 

standar error nya 1,86 < 1,96.  

Modifikasi I dilakukan dengan mengeluarkan Q 21 (keberanian 

menyampaikan pendapat dan konflik secara terbuka) yang merupakan salah satu 

indikator X7, hasilnya indikator Q19 masih tetap tidak valid bahkan nilai t standar 

error nya turun menjadi 1,85 < 1,96.  

Modifikasi II dilakukan dengan mengeluarkan indikator Q19 (kebebasan 

dan independensi dalam melaksanakan tugas), hasilnya seluruh variabel dan 

indikator sudah signifikan akan tetapi model belum fit karena nilai chi-square = 

41,60 dan df = 24; P-value = 0,01429 < 0,05 tidak signifikan; dan RMSEA = 

0,061 > 0,05 kurang signifikan. Modifikasi dilanjutkan untuk memperoleh model 

fit. 

Modifikasi III dilakukan dengan mengeluarkan indikator Q28 

(pengembangan karir guru) yang merupakan indikator variabel X10 tetapi 

berkorelasi tinggi dengan indikator Q26 dan variabel X7, hasilnya goodness of fit 

model meningkat tetapi variabel X10 menjadi tidak valid karena muatan 

faktornya 1,24 > 1,00.  

Modifikasi IV dilakukan untuk meningkatkan validitas X10 dengan cara 

mengeluarkan salah satu indikatornya yaitu Q26 (tingkat kesejahteraan guru). 

Hasilnya semua variabel dan indikator signifikan tetapi model belum fit karena 

nilai chi-square =24,41; df = 12; P-value = 0,01785 < 0,05 tidak signifikan; dan 

RMSEA = 0,072 > 0,05 kurang signifikan.  
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Modifikasi V dilakukan dengan mengeluarkan indikator Q23 (bantuan dan 

dukungan kepada guru) yang berkorelasi tinggi dengan Q18, hasilnya diperoleh 

model fit yang cukup bagus dengan nilai chi-square = 10,83; df = 8; P-value = 

0,21174 > 0,05 signifikan; dan RMSEA = 0,042 < 0,05 signifikan.  

Model fit menunjukkan bahwa variabel eksogen budaya organisasi 

mempunyai lima dimensi yang semuanya signifikan. Besarnya muatan faktor dari 

yang tertinggi berturut-turut adalah: pola komunikasi = 0,92; toleransi = 0,63; 

dukungan manajemen = 0,46; sistem imbalan =  0,49; dan inisiatif  = 0,34. 

Muatan faktor seluruh variabel dan indikator selengkapnya disajikan pada Tabel 

4.4 sedangkan nilai t seluruh variabel dan indikator selengkapnya disajikan pada 

Tabel 4.5. 

 

4.1.2.3  Analisis Faktor Konfirmatori Lingkungan Organisasi 

Hasil analisis faktor konfirmatori first order menunjukkan bahwa 

indikator-indikator dari dimensi pemerintah (X11), pelanggan (X12), pesaing 

(X13) dan public pressure (X14) semuanya valid karena mempunyai nilai t 

sampel > 1,96.  

Hasil analisis konfirmatori second order menunjukkan bahwa dimensi-

dimensi lingkungan organisasi, yaitu pemerintah, pelanggan, pesaing dan public 

pressure semuanya valid karena mempunyai nilai t sampel > 1,96.  

Model ternyata cukup fit karena nilai chi-square yang tidak signifikan yaitu (chi-

square = 12,44 dan df = 12); serta nilai P-value = 0,41098 > 0,05 signifikan; dan 

RMSEA = 0,014 < 0,05 signifikan. 
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Tabel 4.6  Muatan Faktor dan Nilai t Variabel dan Indikator 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Lingkungan Organisasi 

Variabel/Indikator 
 

Muatan Faktor Nilai t 

X11 0,80 4,67 

X12 0,29 3,37 

X13 0,95 9,15 

X14 1,00 11,88 

Q29 0,73 4,45 

Q30 0,51 - 

Q31 1,00 12,41 

Q32 0,66 - 

Q33 0,61 7,23 

Q34 0,74 9,36 

Q35 0,80 - 

 

    Model fit yang cukup baik tersebut menunjukkan bahwa variabel 

lingkungan organisasi mempunyai empat dimensi yang valid. Besarnya muatan 

faktor dari yang tertinggi berturut-turut adalah: public pressure = 1,00; pesaing = 

0,95; pemerintah = 0,80; pelanggan = 0,29. Muatan faktor dan nilai t hasil analisis 

dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

4.1.2.4  Analisis Faktor Konfirmatori Konflik Organisasi 

Hasil analisis faktor konfirmatori first order menunjukkan bahwa 

indikator-indikator dari kekacauan (X15), stagnasi (X16), dan kegairahan (X17) 

semuanya  

valid karena mempunyai nilai t sampel > 1,96.  
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Hasil analisis faktor konfirmatori second order juga menunjukkan bahwa 

dimensi-dimensi kekacauan dan kegairahan secara signifikan merupakan variabel-

variabel pengukuran yang valid dari konflik organisasi karena nilai t sampel > 

1,96; sedangkan  dimensi stagnasi tidak valid karena muatan faktornya 1,21 > 

1,00.   

 
Tabel 4.7  Muatan Faktor dan Nilai t Variabel dan Indikator  

Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konflik Organisasi 

Variabel/Indikator 
 

Model Awal Modif I Nilai t 
Model Awal 

Nilai t 
Model Fit 

X15 0,78 0,76 4,25 4,25 

X16 1,21* 0,64 10,19 4,78 

X17 0,58 0,60 7,69 6,58 

Q36 0,50 0,56 - - 

Q37 0,82 0,74 4,58 4,70 

Q38 0,53 0,59 4,80 4,92 

Q39 0,58 -- - -- 

Q40 0,52 1,00 6,29 11,87 

Q41 0,99 0,99 - - 

Q42 0,35 0,35 2,41 2,40 

 

Model awal ternyata kurang fit karena nilai chi-square yang tidak 

signifikan (chi-square = 17,02 dan df = 11); P-value = 0,10742 > 0,05 sigifikan; 

dan RMSEA = 0,052 > 0,05 kurang signifikan. Untuk memperoleh model fit 

maka dilakukan modifikasi model dengan mengeluarkan Q39 seperti berikut ini. 

Modifikasi I dilakukan dengan mengeluarkan salah satu indikator dimensi 

stagnasi yang tidak signifikan yaitu indikator Q39 (situasi sekolah statis dan 

stagnan), hasilnya diperoleh model fit yang cukup baik dengan nilai chi-square = 
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8,61; df = 7; P-value = 0,28221 > 0,05 signifikan; dan RMSEA = 0,034 < 0,05 

signifikan.  

Model fit menunjukkan bahwa variabel eksogen konflik organisasi mempunyai 

indikator-indikator dan dimensi-dimensi yang semuanya valid karena mempunyai 

nilai t sampel > 1,96. Besarnya muatan faktor dari yang tertinggi berturut-turut 

adalah: kekacauan = 0,76; stagnasi = 0,64; dan kegairahan = 0,60. Muatan faktor 

dan nilai t seluruh variabel dan indikator seperti pada Tabel 4.7. 

 

4.1.3 Analisis Faktor Konfirmatori Keefektifan Organisasi 

 Hasil analisis faktor konfirmatori first order menunjukkan bahwa indikator 

pada dimensi fleksibilitas dan perolehan sumber (Y1); perencanaan, produktivitas 

dan efisiensi (Y2); ketersediaan informasi dan stabilitas (Y3); serta tenaga kerja 

yang kohesif dan terampil (Y4); semuanya valid karena mempunyai nilai t sampel 

> 1,96.  

 Hasil analisis faktor konfirmatori second order menunjukkan bahwa 

dimensi-dimensi (1) fleksibilitas dan perolehan sumber; (2) tenaga kerja yang 

kohesif dan terampil; valid karena mempunyai nilai t sampel > 1,96. Dua dimensi 

keefektifan organisasi yang lain, yaitu (1) perencanaan, produktivitas dan 

efisiensi; (2) ketersediaan informasi dan stabilitas; tidak valid karena muatan 

faktornya 1,17 dan 1,04 > 1,00. 

 Model awal ternyata tidak fit karena nilai chi-square = 324,44; df = 115; 

P-value = 0,00 < 0,05 tidak signifikan; dan RMSEA = 0,096 > 0,05 tidak 

signifikan. Untuk memperoleh model fit yang baik maka model dimodifikasi 
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berulang-ulang dengan cara mengeluarkan indikator-indikator yang tidak 

signifikan atau indikator yang memiliki muatan faktor rendah., yaitu indikator 

nomor: 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59. Berikut ini akan disampaikan 

proses modifikasi seluruhnya. 

Tabel 4.8  Muatan Faktor Variabel dan Indikator 
Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Keefektifan Organisasi 

Variabel/ 
Indikator 

Model 
Awal 

Modif I Modif 
II 

Modif 
III 

Modif 
IV 

Modif V 
(Model 

Fit) 
Y1 0,88 0,89 0,81 0,53 0,56 0,59 

Y2 1,17* 0,62 0,64 0,65 0,61 0,58 

Y3 1,40* 0,99 0,98 0,94 0,54 0,55 

Y4 0,88 0,89 0,91 0,95 0,98 0,84 

Q43 0,67 0,67 -- -- -- -- 

Q44 0,61 0,62 0,58 -- -- -- 

Q45 0,50 0,50 0,55 0,53 0,54 0,55 

Q46 0,66 0,67 0,71 0,93 0,91 0,90 

Q47 0,72 0,71 0,75 -- -- -- 

Q48 0,43 -- -- -- -- -- 

Q49 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Q50 0,38 -- -- -- -- -- 

Q51 0,18 -- -- -- -- -- 

Q52 0,68 0,73 0,70 -- -- -- 

Q53 0,44 0,49 0,51 0,57 1,00 1,00 

Q54 0,49 0,48 0,49 0,53 -- -- 

Q55 0,48 -- -- -- -- -- 

Q56 0,71 0,70 0,68 0,67 0,66 0,75 

Q57 0,61 0,61 0,60 0,59 0,60 0,65 

Q58 0,60 0,60 0,61 -- -- -- 

Q59 0,51 0,53 0,56 0,51 0,51 -- 
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Tabel 4.9  Nilai t Variabel dan Indikator 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Keefektifan Organisasi 

Variabel/ 
Indikator 

Model 
Awal 

Modif I Modif 
II 

Modif 
III 

Modif 
IV 

Modif V 
(Model 

Fit) 
Y1 9,04 8,41 7,44 - - 3,85 

Y2 9,15 8,73 9,02 - - 7,06 

Y3 7,43 6,69 6,76 - - 5,42 

Y4 10,26 9,50 9,10 - - 6,53 

Q43 - - -- -- -- -- 

Q44 8,05 7,87 - -- -- -- 

Q45 6,52 6,36 6,94 - - - 

Q46 8,66 8,45 7,14 - - 4,07 

Q47 7,45 7,23 7,48 -- -- -- 

Q48 5,20 -- -- -- -- -- 

Q49 - - - - - - 

Q50 5,01 -- -- -- -- -- 

Q51 3,19 -- -- -- -- -- 

Q52 5,78 5,32 5,18 -- -- -- 

Q53 4,52 4,31 4,40 8,97 - 15,30 

Q54 - - - - - -- 

Q55 5,39 -- -- -- -- -- 

Q56 - - - - 14,43 6,71 

Q57 10,21 5,36 9,02 - - - 

Q58 7,25 7,21 7,20 -- -- -- 

Q59 5,17 5,30 5,35 - - -- 

 

 Hasil analisis model awal menunjukkan bahwa variabel Y2 (perencanaan, 

produktivitas dan efisiensi); dan Y3 (ketersediaan informasi dan stabilitas) tidak 

valid  



141 
 

 

karena muatan faktornya lebih besar dari 1,00. 

 Modifikasi I dilakukan dengan mengeluarkan indikator Q48 (pemahaman 

terhadap tujuan organisasi), Q50 (tingkat kelulusan siswa), Q51 ( persentase 

lulusan yang diterima di perguruan tinggi) dan Q55 (kepatuhan terhadap peraturan 

dan disiplin), hasilnya semua variabel dan indikator valid akan tetapi model belum 

fit karena nilai chi-square = 224,93 dan df =62; P-value = 0,00 < 0,05 tidak 

signifikan; dan RMSEA = 0,115 > 0,05 tidak signifikan. Dua dimensi keefektifan 

organisasi yang lain yaitu: (1) perencanaan, produktivitas dan efisiensi; (2) 

ketersediaan informasi dan stabilitas; tidak valid karena muatan faktornya 1,17 

dan 1,04 > 1,00. 

 Modifikasi II dilakukan dengan mengeluarkan indikator Q43 (tanggapan 

terhadap tuntutan yang berubah), hasilnya semua variabel dan indikator valid, 

goodness of fit juga meningkat akan tetapi model belum fit karena nilai chi-square 

=168,99 dan df = 51; P-value = 0,00 < 0,05 tidak signifikan; dan RMSEA = 0,108 

> 0,05 tidak signifikan. 

 Modifikasi III dilakukan dengan mengeluarkan indikator Q44 (kebebasan 

berkreasi dalam tugas), Q47 (tersedianya alat-alat pelajaran), Q52 (informasi 

tentang tugas-tugas guru), dan Q58 (profesionalitas guru) hasilnya semua variabel 

dan indikator valid akan tetapi model belum fit karena nilai chi-square =33,86 dan 

df =17; P-value = 0,00876 < 0,05 tidak signifikan; dan RMSEA = 0,071 > 0,05 

tidak signifikan. 

 Modifikasi IV dilakukan dengan mengeluarkan indikator Q54 (kegiatan 

lancar dan teratur), hasilnya semua variabel dan indikator valid akan tetapi model 
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belum fit karena nilai chi-square =25,09 dan df = 12; P-value = 0,01441 < 0,05 

tidak signifikan; dan RMSEA = 0,74 > 0,05 kurang signifikan. 

 Modifikasi V dilakukan dengan mengeluarkan indikator Q59 (kemandirian 

personal), hasilnya semua variabel dan indikator valid, model fit juga cukup baik 

dengan nilai chi-square = 9,26; df = 7; P-value = 0,23440 > 0,05; dan RMSEA = 

0,040 < 0,05. 

Model fit menunjukkan bahwa variabel keefektifan organisasi mempunyai empat 

dimensi yang semuanya signifikan. Besarnya muatan faktor dari yang tertinggi 

berturut-turut adalah: tenaga kerja yang kohesif dan terampil = 0,84; fleksibilitas 

dan perolehan sumber = 0,59; perencanaan, produktivitas dan efisiensi = 0,58; 

serta ketersediaan informasi dan stabilitas = 0,55. Muatan faktor seluruh variabel 

dan indikator seperti pada Tabel 4.8 sedangkan nilai t seluruhnya seperti pada 

Tabel 4.9. 

 

4.1.4  Analisis Faktor Konfirmatori Model Struktural 
 

 Setelah analisis faktor model pengukuran selesai dilakukan, 

selanjutnya dilakukan analisis faktor konfirmatrori model struktural untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel endogen, 

muatan faktor, standar error, dan nilai t dari model struktural. Oleh karena ada 

empat variabel eksogen dan satu variabel endogen maka analisis faktor 

konfirmatori model struktural ada empat, yaitu (1) pengaruh struktur organisasi 

terhadap keefektifan organisasi; (2) pengaruh budaya organisasi terhadap 
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keefektifan organisasi; (3) pengaruh lingkungan organisasi terhadap keefektifan 

organisasi; (4) pengaruh konflik organisasi terhadap keefektifan organisasi. 

 

4.1.4.1 Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa besarnya pengaruh struktur 

organisasi terhadap keefektifan organisasi adalah sebesar 0,84. Hasil analisis juga 

menunjukkan bahwa struktur organisasi secara signifikan mempengaruhi 

keefektifan organisasi karena nilai t  = 4,59 > 1,96. Semua dimensi dan indikator 

valid karena mempunyai nilai t > 1,96 kecuali indikator Q7, Q8, Q46 dan Q56 

tidak valid karena muatan faktornya masing-masing: 1,36; 1,40; 1,34 dan 1,14 > 

1,00.  

Model awal juga kurang fit karena nilai chi-square = 140,44; df = 84, P-

value = 0,00011 < 0,05 tidak signifikan; dan RMSEA = 0,058 > 0,05 kurang 

signifikan. 

Untuk memperoleh model fit yang baik maka model dimodifikasi 

berulang-ulang dengan cara mengeluarkan indikator-indikator yang tidak 

signifikan atau indikator yang memiliki muatan faktor rendah. Berikut ini akan 

disampaikan seluruh proses modifikasi. 

Hasil analisis model awal indikator yang tidak valid adalah indikator Q7 

(dokumen administrasi pendidikan), Q8 (dokumen perencanaan pendidikan); dan 

Q56 (kerja sama antar personal) karena muatan faktornya lebih besar dari 1,00; 

sedangkan indikator Q46 (kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan) 
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juga tidak valid karena selain muatan faktornya lebih besar dari 1,00 nilai t 

standar error nya  1,49 < 1,96. 

Tabel 4.10  Muatan Faktor dan Nilai t Variabel dan Indikator  
Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Variabel/ 

Indikator 

M.Faktor 

Model Awal 

M.Faktor 

Modif I 

Nilai t  

Model Awal 

Nilai t  

Modif I 

KO 0,84 0,90 4,59 2,86 

X1 0,94 0,99 5,25 5,56 

X2 0,47 0,22 3,25 2,53 

X3 0,52 0,54 6,10 5,90 

X4 0,61 0,59 6,29 5,96 

X5 0,88 0,90 8,24 8,50 

Y1 0,53 -- 3,74 -- 

Y2 0,60 0,57 5,53 3,18 

Y3 0,48 -- 4,09 -- 

Y4 0,91 0,87 4,56 2,72 

Q2 0,46 0,47 - - 

Q3 0,48 0,46 3,53 3,66 

Q5 0,42 -- - -- 

Q7 0,65 -- 3,82 -- 

Q9 0,65 1,00 4,32 19,03 

Q12 1,00 1,00 20,33 18,94 

Q13 1,00 1,00 16,85 17,08 

Q16 0,64 0,64 - - 

Q17 0,35 0,33 3,59 3,79 

Q45 0,56 -- - -- 

Q46 0,60 -- 4,32 -- 

Q49 1,00 1,00 - 19,37 

Q53 1,00 -- 17,29 -- 

Q56 0,78 0,81 8,24 7,46 

Q57 0,62 0,60 - - 
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Pada modifikasi I variabel Y1 (fleksibilitas dan perolehan sumber) dan Y3 

(ketersediaan informasi dan stabilitas) serta indikator Q5 (tersedianya buku 

peraturan dan pedoman kebijakan), Q7 (dokumen administrasi pendidikan), Q45 

(peningkatan jumlah siswa dan guru), Q46 (peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana), dan Q53 (data yang mudah diakses) dikeluarkan dari 

model, hasilnya diperoleh model fit yang cukup baik dengan nilai chi-square = 

38,20; df = 31; P-value = 0,17479 > 0,05 signifikan; dan RMSEA = 0,034 < 0,05 

signifikan; GFI  = 0,96 > 0,90 signifikan. 

Model merupakan model terbaik karena pada diagram Q-plots dari 

residual sejajar dengan garis diagonal; fitted residuals antar indikator nilainya nol 

atau mendekati nol. Model fit juga ditunjukkan oleh residual pada stem-leaf plots 

yang mengelompok secara simetris sekitar angka 0.  

Berdasarkan model fit yang cukup baik tersebut dapat diinterpretasikan 

bahwa  muatan faktor pengaruh struktur organisasi terhadap keefektifan organisasi 

adalah 0,90. Semua dimensi struktur organisasi juga valid karena mempunyai nilai 

t > 1,96; muatan faktor masing-masing adalah spesialisasi kegiatan = 0,99; 

konfigurasi struktur peran = 0,90; sentralisasi kewenangan = 0,59; standarisasi 

prosedur = 0,54; dan formalisasi dokumen = 0,22. 

Dimensi keefektifan organisasi hanya dua yang valid yaitu (1) 

perencanaan, produktivitas dan efisiensi; dan (2) tenaga kerja yang kohesif dan 

terampil. Sedangkan dimensi yang tidak valid adalah (1) fleksibilitas dan 

perolehan sumber; dan (2) Ketersediaan informasi dan stabilitas. Muatan faktor 

dan nilai t hasil analisis selengkapnya seperti Tabel 4.10. 
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4.1.4.2 Pengaruh  Budaya Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa muatan faktor pengaruh 

budaya organisasi terhadap keefektifan organisasi adalah 0,95 akan tetapi tidak 

valid karena mempunyai nilai t =  1,43 < 1,96. Semua dimensi dan indikator 

budaya organisasi serta indikator keefektian organisasi signifikan karena 

mempunyai nilai t > 1,96. Semua dimensi keefektifan organisasi tidak signifikan 

karena nilai t < 1,96.  

Model awal juga kurang fit karena nilai chi-square = 101,10; df = 50, P-

value = 0,00003 < 0,05 tidak signifikan; dan RMSEA = 0,072 > 0,05 kurang 

signifikan. Untuk memperoleh model fit yang baik maka model dimodifikasi 

berulang-ulang dengan cara mengeluarkan indikator-indikator yang tidak 

signifikan atau indikator yang memiliki muatan faktor rendah.  

Pada modifikasi I variabel X6 (inisiatif individu), X8 (dukungan 

manajemen), X10 (sistem imbalan), Y1 (fleksibilitas dan perolehan sumber) dan 

Y3 (ketersediaan informasi dan stabilitas), serta indikator Q18 (tanggung jawab 

individu), Q22 (arah, sasaran dan harapan prestasi jelas), Q27 (pemberian 

penghargaan dan sanksi), Q45 (peningkatan jumlah siswa dan guru), Q46 

(peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana), Q49 (perencanaan 

kegiatan sekolah) dan Q53 (data yang mudah diakses).  
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Tabel 4.11  Muatan Faktor dan Nilai t Variabel dan Indikator 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Variabel/ 
Indikator 

 

Muatan Faktor
Model Awal 

Muatan 
Faktor 

Model Fit 

Nilai t  
Model Awal 

Nilai t  
Model Fit 

KO 0,95 0,76 1,43 3,28 

X6 0,37 -- 4,73 -- 

X7 0,67 0,74 6,75 4,70 

X8 0,46 -- 6,19 -- 

X9 0,81 0,76 9,32 7,97 

X10 0,54 -- 6,29 -- 

Y1 0,64 -- 1,46* -- 

Y2 0,56 0,46 1,59* 4,85 

Y3 0,49 -- 1,49* -- 

Y4 0,87 0,98 1,53* 3,16 

Q18 1,00 -- 11,59 -- 

Q20 1,00 1,00 17,27 9,25 

Q22 1,00 -- 24,09 -- 

Q24 0,73 0,73 - - 

Q25 0,73 0,73 6,23 5,43 

Q27 1,00 -- 16,04 -- 

Q45 0,58 -- - -- 

Q46 0,85 -- 5,03 -- 

Q49 1,00 -- - - 

Q50 - 1,00 -- 17,16 

Q53 1,00 -- 19,37 -- 

Q56 0,78 0,55 8,95 5,07 

Q57 0,62 0,57 - - 
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Hasilnya diperoleh model fit yang cukup baik dengan nilai chi-square = 

2,45; df = 6; P-value = 0,87361 > 0,05 signifikan; dan RMSEA = 0,00 < 0,05 

signifikan; GFI  = 1.00 > 0,90 signifikan.  

Dimensi keefektifan organisasi hanya dua yang valid yaitu: (1) 

perencanaan, produktivitas dan efisiensi; dan (2) tenaga kerja yang kohesif dan 

terampil. Sedangkan dimensi yang tidak valid adalah: (1) fleksibilitas dan 

perolehan sumber; dan (2) ketersediaan informasi dan stabilitas. Muatan faktor 

dan nilai t variabel dan indikator hasil analisis selengkapnya seperti Tabel 4.11. 

 

4.1.4.3 Pengaruh Lingkungan Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa lingkungan organisasi 

signifikan mempengaruhi keefektifan organisasi karena nilai t sampel = 3,38 > 

1,96 dengan muatan faktor sebesar 0,92. Semua dimensi dan indikator lingkungan 

organisasi serta keefektifan organisasi valid karena mempunyai nilai t > 1,96.  

Model awal ternyata kurang fit karena nilai chi-square =83,91; df = 60, P-

value = 0,02249 < 0,05 tidak signifikan; dan RMSEA = 0,045 < 0,05 signifikan. 

Untuk memperoleh model fit yang baik maka model dimodifikasi berulang-ulang 

dengan cara mengeluarkan indikator-indikator yang tidak signifikan atau indikator 

yang memiliki muatan faktor rendah. 

Pada modifikasi I,  X12 (pelanggan), Y1  (fleksibilitas dan perolehan 

sumber), Y3 (ketersediaan informasi dan stabilitas), Q30 (ketahanan terhadap 

situasi politik), Q31 (kemampuan memenuhi tuntutan pelanggan), Q45 

(peningkatan jumlah siswa dan guru), Q46 (peningkatan kualitas dan kuantitas 
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sarana dan prasarana), dan Q53 (data yang mudah diakses) dikeluarkan dari 

model.   

Tabel 4.12  Muatan Faktor dan Nilai t Variabel dan Indikator 

Pengaruh Lingkungan Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 
 

Variabel/ 
Indikator 

Muatan 
Faktor 

Model Awal 

Muatan 
Faktor 

Model Fit 

Nilai t  
Model Awal 

Nilai t  
Model Fit 

KO 0,92 0,95 3,38 2,01 

X11 0,83 0,61 4,90 7,81 

X12 0,31 -- 3,75 - 

X13 0,96 0,97 10,68 10,87 

X14 1,00 0,99 13,37 12,51 

Y1 0,51 -- 2,64 -- 

Y2 0,55 0,52 3,44 2,07 

Y3 0,46 -- 3,22 -- 

Y4 0,97 0,96 3,55 2,06 

Q29 0,72 1,00 4,56 21,69 

Q30 0,52 -- - -- 

Q31 1,00 -- 12,10 -- 

Q32 0,68 0,68 - 7,70 

Q33 0,60 0,60 7,58 - 

Q34 0,73 0,72 11,72 11,02 

Q35 0,78 0,80 - - 

Q45 0,53 -- -- -- 

Q46 0,92 -- 4,13 -- 

Q49 1,00 1,00 - - 

Q53 1,00 -- 18,42 -- 

Q56 0,76 0,77 10,42 9,82 

Q57 0,63 0,63 - -- 
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Hasilnya diperoleh model fit yang cukup baik dengan nilai chi-square = 

14,99; df = 16; P-value = 0,52534 > 0,05 signifikan; dan RMSEA = 0,00 < 0,.05 

signifikan; GFI = 0,98 > 0,90 siginfikan.  

Model merupakan model terbaik karena Q-plots dari residual sejajar 

dengan garis diagonal; fitted residuals antar indikator nilainya nol atau mendekati 

nol. Model fit juga ditunjukkan oleh residual pada stem-leaf plots yang 

mengelompok secara simetris sekitar angka 0. 

Berdasarkan model fit yang cukup baik tersebut dapat diinterpretasikan 

bahwa muatan faktor pengaruh lingkungan organisasi teradap keefektifan 

organisasi adalah 0,95. Dimensi-dimensi lingkungan organisasi yang valid ada 

tiga yaitu public pressure muatan faktornya 0,99; pesaing muatan faktornya 0,97; 

dan  pemerintah muatan faktornya 0,61. 

Dimensi lingkungan organisasi yang tidak valid adalah pelanggan. 

Dimensi keefektifan organisasi hanya dua yang valid yaitu (1) perencanaan, 

produktivitas dan efisiensi; dan (2) tenaga kerja yang kohesif dan terampil. 

Sedangkan dimensi yang tidak valid adalah: (1) fleksibilitas dan perolehan 

sumber; dan (2) ketersediaan informasi dan stabilitas. Hasil analisis selengkapnya 

seperti pada Tabel 4.12. 

 

4.1.4.4 Pengaruh  Konflik Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa muatan faktor pengaruh 

konflik organisasi terhadap keefektifan organisasi adalah 1,00 akan tetapi tidak 

valid karena mempunyai nilai t = 0,00 < 1,96. Semua dimensi dan indikator 
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konflik organisasi serta semua indikator keefektifan organisasi valid karena 

mempunyai nilai t > 1,96. Akan tetapi semua dimensi keefektifan organisasi tidak 

valid karena nilai t < 1,96.  

Tabel 4.13  Muatan Faktor dan Nilai t Variabel dan Indikator 

Pengaruh Konflik Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

 
Variabel/Indikator 

 
Muatan Faktor Nilai t 

KO 1,00 0,00 

X15 0,80 4,32 

X16 0,59 7,18 

X17 0,69 7,97 

Y1 0,60 0,00 

Y2 0,61 0,00 

Y3 0,47 0,00 

Y4 0,88 0,00 

Q36 0,53 - 

Q37 0,74 4,91 

Q38 0,60 4,87 

Q40 1,00 16,42 

Q41 0,80 - 

Q42 0,43 3,88 

Q45 0,58 - 

Q46 0,86 5,28 

Q49 1,00 - 

Q53 1,00 17,88 

Q56 0,74 10,88 

Q57 0,65 - 
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Model awal cukup fit karena nilai chi-square = 40,85; 10; df = 49, P-value 

= 0,78978 > 0,05 signifikan; dan RMSEA = 0,00 < 0,05 signifikan. Berdasarkan 

model fit yang sudah baik dan muatan faktor pengaruh konflik organisasi terhadap 

keefektifan organisasi adalah 1,00 maka tidak dilakukan modifikasi model karena 

hal ini berarti bahwa antara konflik organisasi dan keefektifan organisasi 

mempunyai pengukur yang sama. Hasil analisis selengkapnya seperti pada  Tabel 

4.13.  

 
 
4.1.5 Analisis Faktor Konfirmatori Model Full SEM 

Dari hasil analisis faktor konfirmatori antar dua variabel, diketahui 

variabel-variabel, dimensi-dimensi, dan indikator-indikator yang signifikan yang 

selanjutnya digunakan untuk menguji model konseptual. Pengujian model 

konseptual dilakukan dengan analisis faktor konfirmatori model full SEM 

(Structural Equation Modeling), yaitu pengaruh simultan variabel eksogen 

terhadap variabel endogen. Variabel eksogen yang signifikan ada tiga, yaitu 

struktur organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan organisasi, sedangkan 

variabel endogennya adalah keefektifan organisasi. Dalam analisis ini variabel 

eksogen konflik organisasi tidak diikutsertakan karena tidak signifikan dan 

menunjukkan pengukur yang sama dengan variabel kefektifan organisasi (muatan 

faktornya = 1,00). Jumlah variabel pengukuran yang signifikan dan diikutkan 

dalam analisis model full SEM ini ada empat belas, sedangkan jumlah indikator 

yang signifikan ada 28.  
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 Ketentuan dalam analisis statistik LISREL, bahwa jumlah sampel 

minimal harus lima kali jumlah indikator penelitian. Dalam analisis ini jumlah 

indikator yang signifikan dan diikutkan dalam analisis ada 28 dengan jumlah 

sampel dua ratus guru sehingga sudah memenuhi ketentuan tersebut.  

 

4.1.5.1 Penilaian Model Fit 

Menilai model fit terhadap model full SEM membutuhkan perhatian yang 

sangat besar karena suatu indeks yang menunjukkan bahwa model adalah fit tidak 

memberikan jaminan bahwa model benar-benar fit. Sebaliknya suatu indeks yang 

menyimpulkan bahwa model sangat buruk tidak memberikan jaminan bahwa 

model benar-benar tidak fit. Dalam analisis dengan model SEM, peneliti tidak 

boleh hanya memperhatikan salah satu indeks fit, akan tetapi harus 

mempertimbangkan seluruh indeks fit (Ghozali: 2005; 313).  

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi, budaya organisasi, 

dan lingkungan organisasi tidak signifikan mempengaruhi keefektifan organisasi 

karena mempunyai nilai t < 1,96 . Muatan faktor keefektifan organisasi terhadap 

struktur organisasi –0,24 dengan nilai t = –0,36. Muatan faktor keefektifan 

organisasi terhadap budaya organisasi 0,74 dengan nilai t = 0,65. Muatan faktor 

keefektifan organisasi terhadap lingkungan organisasi 0,48 dengan nilai t = 1,27 

Hasil analisis model awal full SEM juga belum fit, untuk memperoleh 

model yang fit maka model direvisi (dimodifikasi) berulang-ulang dengan cara 

mengeluarkan indikator-indikator yang memiliki muatan faktor rendah.  

Modifikasi I dilakukan dengan mengeluarkan Q17 dari model, hasilnya 

goodness of fit meningkat akan tetapi model belum fit karena nilai chi-square = 
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609,95; df =311; p-value = 0,00000 < 0,05 tidak signifikan; RMSEA = 0,070 > 

0,05 kurang signifikan. 

Modifikasi II dilakukan dengan mengeluarkan Q31 (indikator dari variabel 

X12), hasilnya goodness of fit meningkat akan tetapi model belum fit karena nilai 

chi-square =542,22; df =311; p-value = 0,00000 < 0,05 tidak signifikan; RMSEA 

= 0,067 > 0,05 kurang signifikan. 

Modifikasi III dilakukan dengan mengeluarkan Q5 dari model, hasilnya 

goodness of fit meningkat akan tetapi model belum fit karena nilai chi-square = 

490,48; df = 262; p-value = 0,00000 < 0,05 tidak signifikan; RMSEA = 0,066 > 

0,05 kurang signifikan. 

Modifikasi IV dilakukan dengan mengeluarkan Q18 (indikator dari 

variabel X6), hasilnya goodness of fit meningkat akan tetapi model belum fit 

karena nilai chi-square =445,50; df = 239; p-value = 0,00000 < 0,05 tidak 

signifikan; RMSEA = 0,66 > 0,05 kurang signifikan. 

Modifiasi V dilakukan dengan mengeluarkan Q2 dan Q3 (indikator dari 

variabel X1, hasilnya goodness of fit meningkat akan tetapi model belum fit 

karena nilai chi-square =339,45; df =117; p-value = 0,00000 < 0,05 tidak 

signifikan; RMSEA = 0,068 > 0,05 kurang signifikan. 

Modifikasi VI dilakukan dengan mengeluarkan Q7 dan Q9 (indikator dari 

variabel X2, Q16 (indikator dari variabel X5), Q27 (indikator dari variabel X10), 

dan Q53 (indikator dari variabel Y3); hasilnya goodness of fit meningkat akan 

tetapi model belum fit karena nilai chi-square =164,46; df = 108; p-value = 

0,00038 < 0,05 tidak signifikan; RMSEA = 0,051 > 0,05 kurang signifikan. 
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Modifikasi VII dilakukan dengan mengeluarkan Q30 (indikator dari 

variabel X11), hasilnya goodness of fit meningkat akan tetapi model belum fit 

karena nilai chi-square =149,72; df = 94; p-value = 0,00023 < 0,05 tidak 

signifikan; RMSEA = 0,055 > 0,05 kurang signifikan. 

Modifikasi VIII dilakukan dengan mengeluarkan Q49 (indikator dari 

variabel Y3), hasilnya diperoleh model fit yang cukup baik dengan nilai chi-

square =94,26; df = 80; p-value = 0,13168 > 0,05 signifikan; RMSEA = 0,030 < 

0,05 signifikan; dan GFI = 0,915 > 0,90 signifikan.  

Model merupakan model terbaik karena Q-plots dari residual sejajar 

dengan garis diagonal; fitted residuals antar indikator nilainya nol atau mendekati 

nol. Model fit juga ditunjukkan oleh residual pada stem-leaf plots yang 

mengelompok secara simetris sekitar angka 0. 

Walaupun model fit cukup baik ternyata semua variabel, yaitu struktur 

organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan organisasi pengaruhnya terhadap 

keefektifan organisasi tidak valid karena muatan faktornya masing-masing > 1,00 

dengan nilai t < 1,96. Muatan faktor keefektifan organisasi terhadap struktur 

organisasi 3,38 dengan nilai t = 0,00. Muatan faktor keefektifan organisasi 

terhadap budaya organisasi 4,09 dengan nilai t = 0,00. Muatan faktor keefektifan 

organisasi terhadap lingkungan organisasi 2,13 dengan nilai t = 0,00. Muatan 

faktor variabel hasil analisis model full SEM  selengkapnya seperti pada Tabel 

4.14 sedangkan nilai t variabel hasil analisis model full SEM selengkapnya seperti 

pada Tabel 4.15. 

 



156 
 

 

Tabel 4.14  Muatan Faktor Variabel  dan Indikator  

Hasil Analisis Model Full SEM 

Variabel/ 
Indikator  

Model 
Awal 

Modif
I 

Modif
II 

Modif
III 

Modif
IV 

Modif 
V 

Modif 
VI 

Modif
VII 

Modif
VIII 

SO -0,24* -0,20* -0,24* -0,26* -0,17* -0,15* 0,53 0,80 3,38 
BO 0,74 0,71 0,76 0,80 0,63 0,62 -0,35* -0,68* -4,09*
LO 0,48 0,49 0,47 0,85 0,82 0,82 0,89 0,71 2,13 
X1 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 -- -- -- -- 
X2 0,47 0,47 0,47 0,46 0,48 0,49 -- -- -- 
X3 0,53 0,52 0,53 0,54 0,53 0,50 0,51 0,51 0,51 
X4 0,64 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,71 0,71 0,72 
X5 0,85 0,53 0,53 0,53 0,51 0,49 -- -- -- 
X6 0,41 0,41 0,41 0,41 -- -- -- -- -- 
X7 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,63 0,63 0,64 
X8 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 
X9 0,80 0,80 0,80 0,79 0,81 0,82 0,77 0,77 0,75 
X10 0,44 0,44 0,44 0,44 0,47 0,46 -- -- -- 
X11 0,83 0,83 0,84 084 0,83 0,83 0,84 0,61 0,61 
X12 0,30 0,30 -- -- -- -- -- -- -- 
X13 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,98 0,97 
X14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Y1 0,56 0,56 0,55 0,55 0,57 0,56 0,53 0,54 0,51 
Y2 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,54 0,54 -- 
Y3 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 -- -- -- -- 
Y4 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,90 0,91 0,91 0,84 
Q2 0,45 0,44 0,45 0,45 0,44 -- -- -- -- 
Q3 0,49 0,50 0,49 0,49 0,50 -- -- -- -- 
Q5 0,42 0,42 0,42 -- -- -- -- -- -- 
Q7 0,63 0,63 0,63 0,69 0,68 0,68 -- -- -- 
Q9 0,67   0,68 0,68 0,62 0,63 0,63 -- -- -- 
Q12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Q13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Q16 0,62 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -- -- -- 
Q17 0,34 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Q18 1,00 1,00 1,00 1,00 -- -- -- -- -- 
Q20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Q22 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Q24 0,74 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,73 
Q25 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,73 0,72 0,73 
Q27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -- -- -- 
Q29 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 1,00 1,00 
Q30 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 -- -- 
Q31 1,00 1,00 -- -- -- -- -- -- -- 
Q32 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 
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Q33 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 
Q34 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 
Q35 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,79 0,80 
Q45 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,55 0,56 0,57 
Q46 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 0,87 0,89 0,89 0,86 
Q49 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -- 
Q53 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -- -- -- -- 
Q56 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
Q57 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,61 0,62 0,62 0,61 

 

 

Tabel 4.15  Nilai t Variabel dan Indikator Hasil Analisis Model Full SEM 

 

Variabel/ 
Indikator  

Model 
Awal 

Modif
I 

Modif
II 

Modif
III 

Modif
IV 

Modif 
V 

Modif 
VI 

Modif
VII 

Modif
VIII 

SO -0,36* -0,23* -0,32* -0,36* -0,30* -0,00* 0,47* 0,50* 0,00* 
BO 0,68* 0,61* 0,64* 0,66* 0,76* 0,00* -0,20* -0,27* -0,00*
LO 1,27* 1,32* 1,34* 1,81* 1,49* 0,00* 0,88* 1,60* 0,00* 
X1 5,13 5,02 5,06 5,02 4,95 -- -- -- -- 
X2 3,23 3,26 3,26 4,54 4,64 4,70 -- -- -- 
X3 6,85 6,78 6,79 6,87 6,92 6,58 6,00 6,01 5,97 
X4 6,51 6,45 6,45 6,38 6,51 6,34 5,00 5,01 4,86 
X5 8,06 6,32 6,33 6,27 6,22 5,58 -- -- -- 
X6 5,50 5,46 5,49 5,47 -- -- -- -- -- 
X7 0,00 7,98 8,01 8,01 7,68 7,64 7,58 7,58 7,57 
X8 7,20 7,18 7,17 7,18 6,96 6,98 6,89 6,87 6,81 
X9 10,44 10,41 10,40 10,40 10,56 10,51 9,89 9,84 9,50 
X10 5,53 5,52 5,54 5,54 5,69 5,62 -- -- -- 
X11 4,93 4,93 4,99 4,98 4,96 5,00 5,03 8,26 8,27 
X12 3,55 3,56 -- -- -- -- -- -- -- 
X13 10,83 10,81 10,95 10,97 10,94 11,22 11,19 11,38 11,08 
X14 13,68 13,68 13,59 13,57 13,56 13,33 13,27 13,27 13,53 
Y1 1,20* 1,28* 1,32* 1,28* 1,58* 0,00* 0,69* 0,74* 0,00* 
Y2 1,24* 1,33* 1,37* 1,33* 1,68* 0,00* 0,70* 0,74* 0,00* 
Y3 1,22* 1,30* 1,34* 1,30* 1,61* 0,00* -- -- -- 
Y4 1,23* 1,31* 1,35* 1,31* 1,64* 0,00* 0,69* 0,74* 0,00* 
Q2 - - - - - -- -- -- -- 
Q3 3,64 3,58 3,61 3,57 3,51 -- -- -- -- 
Q5 - - -- -- -- -- -- -- -- 
Q7 3,84 3,87 3,86 - - - -- -- -- 
Q9 4,46 4,46 4,47 3,42 3,56 3,79 -- -- -- 
Q12 22,72 22,82 22,77 22,48 22,47 22,31 19,30 19,29 19,29 
Q13 16,96 17,08 17,19 16,83 16,89 16,43 10,03 10,09 9,50 
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Q16 - 14,19 14,17 14,04 14,46 14,36 -- -- -- 
Q17 3,58 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Q18 11,20 11,17 11,19 11,18 -- -- -- -- -- 
Q20 22,62 22,41 22,47 22,49 21,76 20,98 21,90 21,79 20,95 
Q22 23,18 23,15 23,17 23,07 22,06 22,60 21,71 21,73 21,58 
Q24 - - - - - - - - - 
Q25 6,20 6,22 6,19 6,20 6,21 6,35 6,13 6,09   5,92 
Q27 16,77 16,75 16,73 16,74 16,95 16,99 -- -- -- 
Q29 4,65 4,65 4,72 4,71 4,69 4,73 4,71 22,63 22,51 
Q30 - - - - - - - -- -- 
Q31 12,08 12,08 -- -- -- -- -- -- -- 
Q32 - - - - - - - - - 
Q33 7,84 7,82 7,89 7,89 7,89 7,94 7,85 7,89 7,87 
Q34 12,11 12,08 11,97 11,95 11,82 11,58 11,53 11,36 11,46 
Q35 - - - - - - - - - 
Q45 - - - - - - - - - 
Q46 4,82 4,84 4,78 4,79 4,90 5,12 4,75 4,82 5,08 
Q49 - - - - - - - - -- 
Q53 19,70 14,72 9,69 19,69 19,63 -- -- -- -- 
Q56 10,92 10,87 0,59 10,91 10,66 10,54 10,17 10,19 9,94 
Q57 - - - - - - - - - 

 

Dimensi-dimensi yang signifikan pada model full SEM adalah standarisasi 

prosedur, sentralisasi kewenangan, toleransi, dukungan manajemen, pola 

komunikasi, pemerintah, pesaing, dan public pressure. Adapun indikator yang 

signifikan adalah supervisi; keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan; 

dorongan kepada setiap individu untuk bertindak agresif, inovatif dan berani 

mengambil resiko; arah, sasaran, dan harapan prestasi jelas; koordinasi kegiatan di 

sekolah; pola komunikasi formal dan non formal; kemampuan menyesuaikan diri 

dengan perubahan peraturan dari pemerintah; kemampuan bersaing dengan 

sekolah lain; serta kemampuan menyelesaikan tuntutan dari organisasi profesi 

pendidikan. 
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Nilai korelasi antar variabel eksogen adalah sebagai berikut korelasi 

struktur organisasi dengan budaya organisasi 0,98; korelasi antara struktur 

organisasi dengan lingkungan organisasi 0,70; korelasi antara budaya organisasi 

dengan lingkungan organisasi = 0,85.  

 

4.1.5.2 Evaluasi Model Struktural 

Dari hasil analisis faktor konfirmatori model fit full SEM diperoleh persamaan 

sruktural sebagai berikut.  

KO = 3.379*DSO - 4.087*BO  + 2.126*LINGK, Errorvar.= 0.000504, R² = 

0.999.  

Model full SEM ini menunjukkan nilai R2 sebesar 0,999 hampir mendekati angka 

1,00 yang berarti hubungannya mendekati sempurna. Hasil analisis faktor 

konfirmatori masing-masing variabel juga menunjukkan bahwa semua variabel 

memiliki probabilitas di atas 0,05. Kondisi demikian menunjukkan bahwa model 

SEM tersebut mengalami masalah multikolinieritas yang sangat tinggi. 

Multikolinieritas yang sangat tinggi juga dapat dilihat dari nilai korelasi antara 

variabel struktur organisasi dengan budaya organisasi yaitu sebesar 0,98 > 0,90 

yang biasanya menimbulkan masalah. Selanjutnya untuk menjelaskan pengaruh 

setiap variabel eksogen terhadap variabel eksogen dilakukan dengan 

menggunakan korelasi sederhana antara setiap variabel bebas dan variabel 

terikatnya. 
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4.1.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis akan dilakukan untuk mengetahui apakah model teoretis 

hubungan antar variabel dalam penelitian ini sesuai dengan data empiris yang 

diperoleh dari sampel penelitian. Dalam program statistik LISREL hipotesis 

diterima apabila nilai probabilitas p > 0,05 karena hal ini menunjukkan bahwa 

data empiris sesuai dengan model. Hipotesis yang akan diuji adalah apakah 

variabel-variabel struktur organsasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi dan 

konflik organisasi signifikan mempengaruhi keefektifan organisasi. 

Pada analisis model awal diperoleh hasil bahwa variabel struktur 

organisasi, budaya organisasi dan lingkungan organisasi semuanya tidak 

signifikan mempengaruhi keefektifan organisasi karena masing-masing 

mempunyai nilai t sampel < 1,96. Pada analisis model fit diperoleh hasil bahwa 

variabel struktur organisasi, budaya organisasi dan lingkungan organisasi 

semuanya juga tidak signifikan mempengaruhi keefektifan organisasi karena 

masing-masing mempunyai nilai t sampel < 1,96. Model ini disajikan pada 

Gambar 4.1. 

Gambar 4.1  Diagram Alur Model Fit Full SEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      SO 

       BO 

       LO 

   KO 

0,98

0,85

0,70

3,38

4,09

2,13

Chi-square = 94,26; df =80; p-value = 0,13168; RMSEA = 0,030; GFI = 0,915 
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Keterangan gambar. 
SO    : struktur organisasi          LO  : lingkungan organisasi 
BO   : budaya organisasi        KO   : keefektifan organisasi 

 

Hasil tersebut jika dibandingkan dengan hasil analisis hubungan antar dua 

variabel, dimana semuanya signifikan tetapi setelah digabung, menjadi tidak 

signifikan bahkan muatan faktor dari struktur organisasi menjadi negatif, ini 

menunjukkan adanya permasalahan multikolinieritas. Pada kasus ini salah satu 

muatan faktor variabel bebasnyanya akan membalik menjadi negatif. Jadi muatan 

faktor struktur organisasi ini menjadi negatif disebabkan karena terjadi 

multikolinieritas yang sangat tinggi dengan variabel bebas lainnya. Untuk 

mengetahui lebih jauh variabel bebas yang mengalami permasalahan 

multikolinieritas, akan diamati dari nilai korelasinya. 

Besarnya korelasi antar variabel bebas pada model fit adalah (1) korelasi antara 

struktur organisasi dengan budaya organisasi = 0,98; (2) korelasi antara struktur 

organisasi dengan lingkungan organisasi = 0,70; dan (3) korelasi antara budaya 

organisasi dengan lingkungan organisasi = 0,85. Dari hasil ini dapat kita lihat 

bahwa korelasi antara dua variabel bebas rata-rata sangat tinggi terutama korelasi 

antara struktur organisasi dengan budaya organisasi yang besarnya > 0,90. 

Menurut  Ghozali (2002:57) jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup 

tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek 

kombinasi dua atau lebih variabel bebas. 
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Selanjutnya jika diperhatikan besarnya muatan faktor dan nilai t variabel 

struktur organisasi (SO) dan budaya organisasi (BO) pada Tabel 4.14 dan Tabel 

4.15 hasilnya adalah sebagai berikut. 

(1) Muatan faktor struktur organisasi sampai dengan modifikasi V negatif dan 

mulai modifikasi ke VI berbalik menjadi positif. Sebaliknya, muatan faktor 

budaya organisasi sampai dengan modifikasi V positif dan mulai modifikasi 

VI berbalik menjadi negatif.  

(2) Nilai t struktur organisasi sampai dengan modifikasi IV negatif, modifikasi V 

menjadi nol, dan mulai modifikasi ke VI berbalik menjadi positif. Sebaliknya 

nilai t budaya organisasi sampai dengan modifikasi IV positif, modifikasi V 

menjadi nol, dan mulai modifikasi VI berbalik menjadi negatif. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, muatan faktor negatif dari struktur organisasi 

bukan berarti meningkatnya struktur organisasi akan berpengaruh pada 

menurunnya keefektifan organisasi, begitu pula muatan faktor negatif dari 

budaya organisasi bukan berarti meningkatnya budaya organisasi berpengaruh 

pada menurunnya keefektifan organisasi, akan tetapi nilai negatif tersebut terjadi 

karena permasalahan multikolinieritas antara struktur organisasi dengan budaya 

organisasi yang menyebabkan salah satu muatan faktor membalik menjadi 

negatif. 

Mengingat terjadinya multikolinieritas yang tinggi maka terhadap model 

ini tidak dapat dilakukan interpretasi karena hasilnya akan bias, selanjutnya uji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan hasil analisis model struktural antar dua 

variabel, yaitu (1) pengaruh struktur organisasi terhadap keefektifan organisasi; 
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(2) pengaruh budaya organisasi terhadap keefektifan organisasi; (3) pengaruh 

lingkungan organisasi terhadap keefektifan organisasi; (4) pengaruh konflik 

organisasi terhadap keefektifan organisasi. 

  

4.1.6.1 Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur organisasi signifikan 

mempengaruhi keefektifan organisasi. Dimensi-dimensi struktur organisasi yang 

valid adalah spesialisasi kegiatan, formalisasi dokumen, standarisasi prosedur, 

sentralisasi kewenangan, dan konfigurasi struktur peran. Sedangkan dimensi-

dimensi keefektifan organisasi yang valid adalah perencanaan, produktivitas, 

efisiensi; serta tenaga kerja yang kohesif dan terampil; karena mempunyai nilai t 

sampel > 1,96.  

Besarnya pengaruh struktur organisasi terhadap keefektifan organisasi 

adalah 0,90. Muatan faktor dimensi-dimensi struktur organisasi adalah spesialisasi 

kegiatan sebesar 0,99; konfigurasi struktur peran sebesar 0,90; sentralisasi 

kewenangan sebesar 0,59; standarisasi prosedur sebesar 0,54; dan formalisasi 

dokumen sebesar 0,22. Muatan faktor dimensi-dimensi keefektifan organisasi 

adalah tersedianya tenaga kerja yang kohesif dan terampil sebesar 0,87; 

perencanaan, produktivitas, efisiensi; masing-masing dengan muatan faktor 

sebesar 0,57. Model ini disajikan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2  Diagram Alur Pengaruh Struktur Organisasi terhadap  

Keefektian Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan gambar 
SO         : struktur organisasi                   KO   : keefektifan organisasi 
Speskeg : spesialis kegiatan                     PPE  : perencanaan, produktivitas, 
efisiensi Fordok  : formalisasi dokumen                TKT : tenaga kerja yang kohesif 
dan terampil 
Standpr  : standarisasi prosedur      Konfgr   : konfigurasi struktur peran 
Sentral   : sentralisasi kewenangan 

 

 

4.1.6.2  Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa budaya organisasi secara signifikan 

mempengaruhi keefektifan organisasi. Dimensi-dimensi budaya organisasi yang 

valid adalah: toleransi dan pola komunikasi. Sedangkan dimensi keefektifan 

organisasi yang valid adalah: perencanaan, produktivitas, efisiensi; serta tenaga 
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Chi-square = 38,20; df = 31; P-value = 0,17479; RMSEA = 0,034; GFI = 0,96 
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kerja yang kohesif dan terampil, karena semuanya mempunyai nilai t sampel > 

1,96.  

 

Gambar 4.3  Diagram Alur Pengaruh Budaya Organisasi terhadap  

Keefektian Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan gambar. 
BO        : budaya organisasi             KO     : keefektifan organisasi 
Tolrans  : toleransi            PPE    : perencanaan produktivitas efisiensi 
Polkom  : pola komunikasi          TKT   : tenaga kerja yang kohesif dan terampil 
 

 

Muatan faktor pengaruh budaya organisasi terhadap keefektifan organisasi 

adalah 0,76. Muatan faktor dimensi-dimensi budaya organisasi adalah pola 

komunikasi sebesar 0,76 dan toleransi sebesar 0,74. Muatan faktor dimensi-

dimensi keefektifan organisasi adalah tersedianya tenaga kerja yang kohesif dan 

terampil sebesar 0,87; perencanaan, produktivitas, efisiensi sebesar 0,57. Model 

ini disajikan pada Gambar 4.3. 
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TKT

0.76

0,74
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Chi-square = 2,45; df = 6; P-value = 0,87361; dan RMSEA = 0,00; GFI  = 1.00 
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4.1.6.3 Pengaruh Lingkungan Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa lingkungan organisasi signifikan 

mempengaruhi keefektifan organisasi. Dimensi-dimensi lingkungan organisasi 

yang valid adalah pemerintah, pesaing, dan public pressure. Sedangkan dimensi-

dimensi keefektifan organisasi yang valid adalah perencanaan, produktivitas, 

efisiensi; serta tenaga kerja yang kohesif dan terampil; karena mempunyai nilai t 

sampel > 1,96.  

Muatan faktor pengaruh lingkungan organisasi terhadap keefektifan 

organisasi adalah 0,95. Muatan faktor dimensi-dimensi lingkungan organisasi 

adalah public pressure sebesar 0,99; pesaing sebesar 0,97 dan pemerintah sebesar 

0,61. Muatan faktor dimensi-dimensi keefektifan organisasi adalah tersedianya 

tenaga kerja yang kohesif dan terampil sebesar 0,96; perencanaan, produktivitas, 

efisiensi sebesar 0,52. Model ini disajikan pada Gambar 4.3. 

Gambar 4.4  Diagram Alur Pengaruh Lingkungan Organisasi terhadap 

Keefektian Organisasi 
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Chi-square =14,99; df = 16; P-value = 0,52534; dan RMSEA = 0,00; GFI = 0,98 
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Keterangan gambar. 
LO        : lingkungan organisasi              KO   : keefektifan organisasi 
Pesain   : pesaing                                     PPE  : perencanaan, produktivitas, 
efisiensi Pupre   : public pressure                         TKT : tenaga kerja yang kohesif 
dan terampil 

 
4.1.6.4 Pengaruh Konflik Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada model fit, muatan faktor pengaruh 

konflik organisasi terhadap keefektifan organisasi adalah 1,00 akan tetapi tidak 

valid karena nilai t sampel 0,00 < 1,96.  Hal ini berarti bahwa konflik organisasi 

mempunyai pengukur yang sama dengan keefektifan organisasi. Semua dimensi 

konflik organisasi valid karena nilai t sampel > 1,96. Sedangkan semua dimensi 

keefektifan organisasi tidak valid karena nilai t sampel 0,00 < 1,96. Mengingat 

variabel konflik mempunyai pengukur yang sama dengan keefektifan organisasi 

maka model fit hubungan kedua variabel ini tidak dapat diinterpretasikan karena 

hasilnya akan bias. Model ini disajikan pada Gambar 4.4. 

Gambar 4.5  Diagram Alur Pengaruh Konflik Organisasi terhadap  

Keefektian Organisasi 
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Keterangan gambar. 
Konf      : konflik organisasi             KO   : keefektifan organisasi 
Kacau    : kekacauan                         FPS  : fleksibilitas dan perolehan sumber  
Stagna   : stagnasi                             PPE  : perencanaan, produktivitas, efisiensi  
Kegair   : kegairahan              KIS  : ketersediaan informasi dan stabilitas  

          TKT : tenaga kerja yang kohesif dan terampil 
 

Muatan faktor pengaruh konflik organisasi terhadap keefektifan organisasi 

adalah 1,00. Muatan faktor dimensi-dimensi konflik organisasi adalah kekacauan 

sebesar 0,80; stagnasi sebesar 0,59 dan kegairahan sebesar 0,69. Muatan faktor 

dimensi-dimensi keefektifan organisasi adalah: fleksibilitas dan perolehan sumber 

0,60; perencanaan, produktivitas, efisiensi sebesar 0,61; ketersediaan informasi 

dan stabilitas 0,47; tersedianya tenaga kerja yang kohesif dan terampil sebesar 

0,88. 

 

4.1.6.5  Hasil Keseluruhan Uji Hipotesis 

Hasil keseluruhan dari uji hipotesis, pengaruh variabel eksogen terhadap 

keefektifan organisasi yang signifikan adalah struktur organisasi, budaya 

organisasi, dan lingkungan organisasi; dengan muatan faktor berturut-turut dari 

yang terbesar adalah: lingkungan organisasi sebesar 0,95; struktur organisasi 

0,90; dan terakhir budaya organisasi 0,76; sedangkan konflik organisasi 

walaupun muatan faktornya sebesar 1,00 akan tetapi tidak signifikan karena nilai 

t nya 0,00.  
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis data telah diperoleh jawaban permasalahan ini. Masalah 

penelitian yang telah dijawab adalah faktor-faktor determinan keefektifan 

organisasi SMA Negeri di Semarang pada era desentralisasi pendidikan. Model 

teoretis yang dibangun dalam paradigma penelitian ternyata tidak sepenuhnya 

didukung oleh data empiris. Ada variabel-variabel yang tetap akan tetapi ada juga 

yang berubah. Berikut ini akan disampaikan pembahasan hasil pengujian dengan 

menggunakan analisis faktor konfirmatori yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 

tahap pertama adalah analisis faktor konfirmatori model pengukuran, tahap kedua 

adalah analisis faktor konfirmatori model struktural, serta tahap ketiga adalah 

analisis faktor konfirmatori model full SEM. 

4.2.1 Analisis Faktor Konfirmatori Model Pengukuran 

Pada pengujian tahap pertama dilakukan dengan analisis faktor 

konfirmatori model pengukuran struktur organisasi, budaya organisasi, 

lingkungan organisasi, konflik organisasi dan keefektifan organisasi. Model 

pengukuran yang dibangun berdasarkan teori diuji kesesuaiannya dengan data 

empiris. Hasilnya seluruh dimensi didukung oleh data empiris akan tetapi ada 

beberapa indikator yang tidak didukung oleh data empiris sehingga harus 

dikeluarkan dari model. Indikator yang dikeluarkan dari model selanjutnya tidak 

diikutkan dalam pengujian tahap kedua. Berikut ini akan disampaikan 

pembahasan hasil analisis faktor konfirmatori seluruh model pengukuran.  
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4.2.1.1 Analisis Faktor Konfirmatori Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi mempunyai lima dimensi dan tujuh belas indikator. 

Hasil pengujian tahap pertama menunjukkan bahwa lima dimensi yaitu 

spesialisasi kegiatan, formalisasi dokumen, standarisasi prosedur, sentralisasi 

kewenangan, dan konfigurasi struktur peran semua didukung data empiris. 

Indikator yang didukung data empiris ada sembilan, yaitu kesuaian tugas dengan 

latar belakang pendidikan; keikutsertaan guru pada penataran/diklat; buku 

peraturan dan pedoman kebijakan; dokumen administrasi pendidikan; definisi 

tertulis tentang tugas guru; pelaksanaan supervisi; keterlibatan guru dalam 

pengambilan keputusan; jumlah guru mata pelajaran; serta jumlah laboran, 

pustakawan.  
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Gambar 4.6  Diagram Alur Model Konseptual Struktur organisasi 
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Gambar 4.7  Diagram Alur Model Fit Sturktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram alur model konseptual dan model fit dari struktur organisasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. Dimensi spesialisasi kegiatan 

mempunyai empat indikator, indikator yang signifikan ada dua, yaitu  kesuaian 

tugas dengan latar belakang pendidikan, serta keikutsertaan guru pada 

penataran/diklat. Sedangkan indikator yang dikeluarkan dari model juga ada dua, 

yaitu seleksi pengangkatan guru, dan kelengkapan peralatan pendidikan. 

Indikator seleksi pengangkatan guru dikeluarkan dari model karena nilai t 

muatan faktornya 0,90 < 1,96 tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa baik ataupun 

tidaknya pelaksanaan seleksi untuk pengangkatan guru dan tenaga kependidikan 

di sekolah tidak signifikan menginterpretasikan spesialisasi kegiatan, salah satu 
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penyebabnya adalah karena adanya indikator-indikator lain yang secara signifikan 

lebih mampu menginterpretasikan spesialisasi kegiatan, yaitu kesuaian tugas 

dengan latar belakang pendidikan, serta keikutsertaan guru pada penataran/diklat 

Indikator kelengkapan peralatan pendidikan dikeluarkan dari model pada 

modifikasi V karena berkorelasi tinggi dengan dimensi standarisasi prosedur. Hal 

ini berarti bahwa lengkap tidaknya peralatan pendidikan di sekolah tidak 

signifikan menginterpretasikan spesialisasi kegiatan. 

Dimensi formalisasi dokumen mempunyai lima indikator, indikator yang 

signifikan ada tiga, yaitu buku peraturan dan pedoman kebijakan, dokumen 

administrasi pendidikan, dan definisi tertulis tentang tugas guru, sedangkan 

indikator yang dikeluarkan dari model ada dua, yaitu buku pegangan siswa dan 

guru, dan dokumen perencanaan pendidikan.  

Indikator buku pegangan siswa dan guru dikeluarkan dari model pada 

modifikasi VI karena berkorelasi tinggi dengan dimensi sentralisasi kewenangan. 

Hal ini berarti bahwa lengkap tidaknya buku mata pelajaran untuk siswa dan buku 

pegangan guru yang disediakan oleh sekolah, tidak signifikan menginterpretasikan 

formalisasi dokumen.  

Indikator dokumen perencanaan pendidikan dikeluarkan dari model pada 

modifikasi ke VII karena berkorelasi tinggi dengan sentralisasi kewenangan. Hal 

ini berarti bahwa lengkap tidaknya dokumen perencanaan pendidikan yang ada di 

sekolah, tidak signifikan menginterpretasikan formalisasi dokumen.  

Dimensi standarisasi prosedur mempunyai tiga indikator, indikator yang 

signifikan ada satu, yaitu pelaksanaan supervisi. Sedangkan indikator yang 
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dikeluarkan dari model ada dua, yaitu penentu kecepatan pembelajaran, dan 

penilaian prestasi belajar siswa.  

Indikator penentu kecepatan pembelajaran dikeluarkan dari model karena 

pada modifikasi II nilai t muatan faktornya 1,68 < 1,96 tidak signifikan. Hal ini 

berarti siapapun petugas yang menetapkan kecepatan langkah pembelajaran di 

sekolah baik itu individu guru, kelompok guru mata pelajaran atau kepala sekolah, 

tidak signifikan menginterprestasikan standarisasi prosedur. Tidak signifikannya 

indikator ini antara lain disebabkan adanya indikator lain yang lebih signifikan 

yaitu pelaksanaan supervisi. 

Indikator penilaian prestasi belajar siswa dikeluarkan dari model karena 

berkorelasi tinggi dengan dimensi spesialisasi kegiatan dan formalisasi dokumen. 

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan penilaian prestasi hasil belajar yang dilakukan 

terus menerus dan dilaporkan perkembangannya oleh sekolah, tidak signifikan 

menginterpretasikan standarisasi prosedur.  

Dimensi sentralisasi kewenangan mempunyai tiga indikator, yaitu 

keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, serta 

kontrol terhadap kegiatan pembelajaran. Pada model awal dimensi sentralisasi 

kewenangan tidak signifikan karena muatan faktornya 1,15 > 1,00; salah satu 

indikatornya yaitu kontrol terhadap kegiatan pembelajaran signifikan akan tetapi 

muatan faktornya negatif          (-0,51).  

Kontrol terhadap kegiatan pembelajaran muatan faktornya negatif, hal ini 

berarti bahwa indikator ini bersifat kontra produktif, yaitu meningkatnya kontrol 

terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah akan berpengaruh pada menurunnya 



175 
 

 

kualitas sentralisasi kewenangan, sedangkan menurunnya kontrol akan 

meningkatkan kualitas sentralisasi kewenangan. Kasus ini disebabkan karena 

persepsi guru bahwa pada era desentralisasi sekolah harus mampu menyelaraskan 

antara fleksibilitas dan kontrol terhadap kegiatan pembelajaran agar kontrol 

menjadi fungsional, sebab kontrol yang terlalu ketat dapat mengurangi kreativitas 

guru sedangkan kalau terlalu longgar juga  menyebabkan nilai-nilai inti yang 

dianut sekolah semakin ditinggalkan. 

Untuk meningkatkan signifikansi sentralisasi kewenangan maka indikator 

kontrol terhadap kegiatan pembelajaran dikeluarkan dari model. Namun hasilnya 

dimensi sentralisasi masih belum signifikan karena muatan faktornya 1,05 > 1,00. 

Untuk meningkatkan signifikansi sentralisasi kewenangan maka indikator 

pendelegasian wewenang dikeluarkan dari model pada modifikasi II, hasilnya 

dimensi sentralisasi kewenangan cukup signifikan dengan muatan faktor 0,65 < 

1,00 dan nilai t 5,69 > 1,96.  

Dimensi konfigurasi struktur peran mempunyai dua indikator yang 

semuanya signifikan, yaitu jumlah guru mata pelajaran; dan jumlah laboran, 

pustakawan. Hal ini berarti bahwa terpenuhinya jumlah guru mata pelajaran, guru 

bimbingan karir, pembina OSIS, pustakawan, laboran, dan petugas lainnya secara 

signifikan menginterpretasikan konfigurasi struktur peran. 

 

4.2.1.2 Analisis Faktor Konfirmatori Budaya Organisasi 

Budaya organisasi mempunyai lima dimensi serta sebelas indikator. Hasil 

pengujian tahap pertama menunjukkan bahwa lima dimensi yaitu inisiatif 
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individu, toleransi, dukungan manajemen, pola komunikasi, dan sistem imbalan 

semua didukung data empiris. Indikator yang didukung data empiris ada enam, 

yaitu tanggung jawab individu; dorongan pada setiap individu untuk bertindak 

agresif, inovatif, dan berani mengambil resiko; arah, sasaran dan harapan prestasi, 

jelas; koordinasi kegiatan di sekolah; pola komunikasi formal dan non formal; 

pemberian penghargaan dan sanksi. 

Diagram alur model konseptual dan model fit dari budaya organisasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. Dimensi inisiatif individu mempunyai 

dua indikator, indikator yang signifikan ada satu, yaitu tanggung jawab individu; 

sedangkan indikator kebebasan dan independensi tidak signifikan karena  nilai t 

standar error nya 1,86 < 1,96. Indikator kebebasan dan independesi karena tidak 

signifikan dan juga berkorelasi tinggi dengan dimensi toleransi dan pola 

komunikasi maka dikeluarkan dari model. Hal ini berarti bahwa kebebasan 

berkreasi dan independen dalam melaksanakan tugasnya tidak signifikan 

menginterpretasikan inisiatif individu. 

Dimensi toleransi mempunyai dua indikator, yaitu (1) dorongan pada 

setiap individu untuk bertindak agresif, inovatif, dan berani mengambil resiko; 

serta (2) keberanian menyampaikan pendapat dan konflik secara terbuka. Pada 

model awal dimensi toleransi tidak signifikan karena muatan faktornya 1,02 > 

1,00.  

Gambar 4.8 Diagram Alur Model Konseptual Budaya Organisasi 
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Gambar 4.9 Diagram Alur Model Fit Budaya Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk meningkatkan signifikansi dimensi toleransi maka indikatornya 

yang mempunyai muatan faktor rendah, yaitu  keberanian menyampaikan 

pendapat dan konflik secara terbuka, dikeluarkan dari model. Hasilnya dimensi 

toleransi sudah signifikan dengan muatan faktor 0,74 < 1,00 dan nilai t nya 7,59 > 

1,96. Karena indikator keberanian menyampaikan pendapat dan konflik secara 

terbuka, dikeluarkan dari model maka indikator ini tidak signifikan 

menginterpretasikan dimensi toleransi. 

  Dimensi dukungan manajemen mempunyai dua indikator, yaitu arah, 

sasaran dan harapan prestasi, jelas; serta bantuan dan dukungan kepada guru. 

Untuk meningkatkan model fit maka indikator bantuan dan dukungan kepada guru 

dikeluarkan dari model karena berkorelasi tinggi dengan dimensi inisiatif 

individu.  
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  Dimensi pola komunikasi mempunyai dua indikator yang semuanya 

signifikan, yaitu koordinasi kegiatan di sekolah; serta pola komunikasi formal dan 

non formal. Hal ini berarti bahwa semua kegiatan di sekolah yang terkoordinasi 

dengan baik maupun kejelasan batasan pola komunikasi di sekolah yang bersifat 

formal maupun non formal tidak signifikan menginterpretasikan pola komunikasi. 

Dimensi sistem imbalan mempunyai tiga indikator, yaitu tingkat 

kesejahteraan guru, pemberian penghargaan dan sanksi, pengembangan karir guru. 

Untuk meningkatkan model fit maka indikator pengembangan karir guru 

dikeluarkan dari model karena berkorelasi tinggi dengan dimensi toleransi. 

Hasilnya ternyata dimensi sistem imbalan menjadi tidak signifikan karena muatan 

faktornya 1,24 > 1,00. Untuk meningkatkan signifikansi sistem imbalan maka 

indikator yang mempunyai muatan faktor rendah yaitu: tingkat kesejahteraan 

guru, dikeluarkan dari model. Hasilnya dimensi sistem imbalan signifikan dengan 

muatan faktor 0,52 < 1,00 dan nilai t nya 5,83 > 1,96. Karena indikator 

pengembangan karir guru dan indikator tingkat kesejahteraan guru, dikeluarkan 

dari model maka indikator ini tidak signifikan menginterpretasikan dimensi sistem 

imbalan. 

 

4.2.1.3 Analisis Faktor Konfirmatori Lingkungan Organisasi 

Lingkungan organisasi mempunyai empat dimensi serta tujuh indikator. 

Hasil pengujian tahap pertama menunjukkan bahwa seluruh dimensi dan indikator 

didukung data empiris. Dimensi lingkungan organisasi itu adalah pemerintah, 

pelanggan, pesaing, dan public pressure. Diagram alur model konseptual yang 
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sekaligus juga model fit dari lingkungan organisasi dapat dilihat pada Gambar 

4.10. 

 

Gambar 4.10 Diagram Alur Model Konseptual dan Model Fit  

Lingkungan Organisasi 
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kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dari pemerintah; dan 

(2) ketahanan terhadap perubahan situasi politik. Hal ini berarti bahwa 

kemampuan sekolah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan peraturan 

pemerintah yang mendadak serta ketahanan sekolah terhadap perubahan situasi 

politik pemerintahan secara signifikan menginterpretasikan dimensi pemerintah. 

Dimensi pelanggan mempunyai satu indikator yang signifikan, yaitu 

kemampuan memenuhi tuntutan pelanggan. Hal ini berarti bahwa kemampuan 

sekolah untuk memenuhi tuntutan orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan 

perguruan tinggi secara signifikan menginterpretasikan dimensi pelanggan. 
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Dimensi pesaing mempunyai dua indikator yang signifikan, yaitu 

kemampuan bersaing dengan sekolah lain; dan kemampuan menerapkan teknologi 

baru. Hal ini berarti bahwa kemampuan sekolah bersaing dengan sekolah lain 

negeri maupun swasta yang ada di sekitarnya, serta kemampuan sekolah dalam 

menerapkan tenologi baru di sekolah, secara signifikan menginterpretasikan 

dimensi pesaing. 

Dimensi public pressure mempunyai dua indikator yang signifikan, yaitu 

perhatian terhadap kritik dari tokoh pendidikan; dan kemampuan menyelesaikan 

tuntutan organisasi profesi pendidikan/guru. Hal ini berarti bahwa kemampuan 

sekolah dalam memperhatikan kritik dari tokoh pendidikan dan akademisi, serta 

kemampuan sekolah untuk menyelesaikan tuntutan dari organisasi profesi guru 

atau organisasi pendidikan, secara signifikan menginterpretasikan dimensi public 

pressure. 

 

4.2.1.4 Analisis Faktor Konfirmatori Konflik Organisasi 

Konflik organisasi mempunyai tiga dimensi serta tujuh indikator. Hasil pengujian 

tahap pertama menunjukkan bahwa ketiga dimensi yaitu kekacauan, stagnasi, dan 

kegairahan semua didukung data empiris. Indikator yang didukung data empiris 

ada enam, yaitu situasi sekolah kacau, semrawut; situasi sekolah kondusif dan 

kooperatif; hubungan antar personal; kemampuan sekolah melakukan inovasi; 

semangat individu dalam pembelajaran; serta setiap personal kritis terhadap diri 

sendiri. Diagram alur model konseptual dan model fit dari konflik organisasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.11 dan Gambar 4.12. 
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Gambar 4. 11 Diagram Alur Model Konseptual Konflik Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Diagram Alur Model Fit Konflik Organisasi 
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Dimensi kekacauan mempunyai tiga indikator yang semuanya signifikan, yaitu 

situasi sekolah kacau, semrawut; situasi sekolah kondusif dan kooperatif; 

hubungan antar personal. Hal ini berarti bahwa situasi sekolah kacau, semrawut, 

tata tertib tidak diperhatikan atau sebaliknya tertib dan teratur, situasi sekolah 

kondusif dan kooperatif, serta keharmonisan hubungan antar personal di sekolah, 

secara signifikan menginterpretasikan dimensi kekacauan. 

Dimensi stagnasi mempunyai dua indikator, yaitu situasi sekolah apatis, stagnan; 

kemampuan sekolah melakukan inovasi. Pada model awal dimensi stagnasi tidak 

signifikan karena muatan faktornya 1,21 > 1,00. Untuk meningkatkan 

signifikansi dimensi ini maka salah satu indikatornya, yaitu situasi sekolah apatis, 

stagnan dikeluarkan dari model. Hal ini berarti bahwa situasi sekolah apatis, 

stagnan, dan kurang tanggap terhadap perubahan; atau sebaliknya dinamis dan 

berkembang, tidak signifikan menginterpretasikan dimensi stagnasi. Indikator 

yang signifikan adalah kemampuan sekolah melakukan inovasi dan 

mengembangkan menemukan gagasan atau ide-ide baru, secara signifikan 

menginterpretasikan dimensi stagnasi. 

Dimensi kegairahan mempunyai dua indikator yang signifikan, yaitu semangat 

individu dalam pembelajaran; setiap personal kritis terhadap diri sendiri. Hal ini 

berarti bahwa semangat siswa, guru, dan tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas masing-masing, serta kemampuan sekolah memenuhi 

tuntutan dan harapan prestasi dari siswa, orang tua, pemerintah, dan pasar kerja, 

secara signifikan menginterpretasikan dimensi kekacauan. 
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4.2.1.5 Analisis Faktor Konfirmatori Keefektifan Organisasi 

Keefektifan organisasi mempunyai empat dimensi serta tujuh belas 

indikator. Hasil pengujian tahap pertama menunjukkan bahwa keempat dimensi 

yaitu fleksibilitas dan perolehan sumber; perencanaan, produktivitas, efisiensi; 

ketersediaan informasi dan stabilitas; serta tenaga kerja yang kohesif dan terampil 

didukung data empiris.  

Indikator yang didukung data empiris ada enam, yaitu peningkatan jumlah siswa 

dan guru; peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 

tingkat kelulusan siswa; data yang mudah diakses; kerjasama antar personal; 

solidaritas antar personal. Diagram alur model konseptual dan model fit dari 

keefektifan organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.13 dan Gambar 4.14. 
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Gambar 4.13 Diagram Alur Model  
Konseptual Keefektifan Organisasi 
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Gambar 4.14 Diagram Alur Model Fit Keefektifan Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi fleksibilitas dan perolehan sumber mempunyai lima indikator, 

yaitu tanggapan terhadap tuntutan yang berubah; kebebasan berkreasi; 

peningkatan jumlah siswa dan guru; peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan 

prasarana pendidikan; dan tersedianya kebutuhan alat-alat pelajaran. Untuk 

meningkatkan model fit maka ada tiga indikator yang harus dikeluarkan dari 

model, yaitu indikator tanggapan terhadap tuntutan yang berubah; kebebasan 

berkreasi; dan tersedianya kebutuhan alat-alat pelajaran. Hal ini berarti bahwa 

tanggapan sekolah terhadap tuntutan yang sedang berubah; kebebasan berkreasi 

yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas 

masing-masing; serta tersedianya kebutuhan alat-alat pelajaran di sekolah, tidak 

signifikan menginterpretasikan dimensi fleksibilitas dan perolehan sumber. 

KO1.00

Y1

Y2

Y3

Y4

Q45 0.70

Q46 0.19

Q49 0.00

Q53 0.00

Q56 0.44

Q57 0.58

Chi-Square=9.26, df=7, P-value=0.23440, RMSEA=0.040

0.55

0.90

1.00

1.00

0.75

0.65

0.59

0.58

0.55

0.84



186 
 

 

Dimensi perencanaan, produktivitas, efisiensi mempunyai empat indikator, 

yaitu pemahaman terhadap tujuan organisasi; perencanaan kegiatan sekolah; 

tingkat kelulusan siswa; persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi. 

Pada model awal dimensi perencanaan, produktivitas dan efisiensi ini tidak 

signifikan karena muatan faktornya 1,17 > 1,00. Untuk meningkatkan 

signifikansinya maka ada tiga indikator yang harus dikeluarkan dari model, yaitu 

pemahaman terhadap tujuan organisasi; perencanaan kegiatan sekolah; persentase 

lulusan yang diterima di perguruan tinggi. Hal ini berarti bahwa pemahaman guru 

terhadap tujuan sekolah; dibuatnya perencanaan kegiatan di sekolah yang 

diketahui oleh semua warga sekolah; serta jumlah siswa yang diterima di 

perguruan tinggi dan pasar kerja; tidak signifikan menginterpretasikan dimensi 

perencanaan, produktivitas, efisiensi. 

Dimensi ketersediaan informasi dan stabilitas mempunyai empat indikator, 

yaitu informasi tentang tugas-tugas guru; data yang mudah diakses; kegiatan 

lancar dan teratur; kepatuhan pada peraturan dan disiplin. Pada model awal 

dimensi ketersediaan informasi dan stabilitas ini tidak signifikan karena 

mempunyai muatan faktor 1,40 > 1,00. Untuk meningkatkan signifikansi dimensi 

ketersediaan informasi dan stabilitas maka ada tiga indikator yang dikeluarkan 

dari model, yaitu informasi tentang tugas-tugas guru; kegiatan lancar dan teratur; 

kepatuhan pada peraturan dan disiplin. Hal ini berarti bahwa pemberian informasi 

yang baik kepada guru dan siswa tentang hal-hal penting yang mempengaruhi 

tugas mereka; kegiatan pendidikan di sekolah berjalan lancar dan teratur tidak 

banyak hambatan; dipatuhinya peraturan, tata tertib dan disiplin sekolah oleh guru 



187 
 

 

dan siswa; tidak signifikan menginterpretasikan dimensi ketersediaan informasi 

dan stabilitas. 

Dimensi tenaga kerja yang kohesif dan terampil mempunyai empat 

indikator, yaitu kerjasama antar personal; solidaritas antar personal; 

profesionalitas guru; kemandirian individu. Untuk meningkatkan model fit maka 

ada dua indikator yang harus dikeluarkan dari model, yaitu profesionalitas guru; 

kemandirian individu. Hal ini berarti bahwa kepala sekolah dan guru yang mampu 

melaksanakan tugasnya secara profesional, mandiri tanpa banyak bimbingan, 

tidak signifikan menginterpretasikan dimensi tenaga kerja yang kohesif dan 

terampil. 

 

4.2.2 Analisis Faktor Konfirmatori Model Struktural 

Pada pengujian tahap kedua dilakukan dengan analisis faktor konfirmatori 

model struktural yang menguji empat model struktural, yaitu (1) pengaruh 

struktur organisasi terhadap keefektifan organisasi; (2) pengaruh budaya 

organisasi terhadap keefektifan organisasi; (3) pengaruh lingkungan organisasi 

terhadap keefektifan organisasi; (4) pengaruh konflik organisasi terhadap 

keefektifan organisasi. Model struktural yang dibangun berdasarkan teori diuji 

kesesuaiannya dengan data empiris. Hasilnya ada variabel, dimensi, dan indikator 

yang didukung oleh data empiris akan tetapi ada yang tidak sehingga harus 

dikeluarkan dari model. Variabel, dimensi dan indikator yang dikeluarkan dari 

model selanjutnya tidak diikutkan dalam pengujian tahap ketiga.  
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4.2.2.1 Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

  Hasil pengujian model struktural pengaruh struktur organisasi terhadap  

keefektifan organisasi menunjukkan dimensi-dimensi dan indikator-indikator 

yang didukung data empiris adalah (1) dimensi spesialisasi kegiatan dengan 

indikator kesuaian tugas guru dengan latar belakang pendidikan; dan keikutsertaan 

guru pada penataran/diklat; (2) dimensi formalisasi dokumen dengan indikator 

adanya definisi tertulis tentang tugas guru; (3) dimensi standarisasi prosedur 

dengan indikator pelaksanaan supervisi di sekolah; (4) dimensi sentralisasi 

kewenangan dengan indikator keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan di 

sekolah; (5) dimensi konfigurasi struktur peran dengan indikator-indikator 

terpenuhinya jumlah guru mata pelajaran; terpenuhinya jumlah laboran dan 

pustakawan di sekolah (6) indikator dari perencanaan, produktivitas dan efisiensi, 

yaitu perencanaan kegiatan pendidikan di sekolah; (7) indikator dari tenaga kerja 

yang kohesif dan terampil, yaitu hubungan kerjasama antar personal; serta 

solidaritas antar personal di sekolah. 

Adapun dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang tidak didukung data 

empiris adalah (1) indikator-indikator dari dimensi spesialisasi kegiatan, yaitu 

seleksi pengangkatan guru di sekolah; serta kelengkapan peralatan pendidikan di 

sekolah; (2) indikator-indikator dari dimensi formalisasi dokumen, yaitu 

tersedianya buku peraturan dan pedoman kebijakan; tersedianya buku pegangan 

siswa dan guru; tersedianya dokumen administrasi pendidikan; serta tersedianya 

dokumen perencanaan pendidikan; (3) indikator-indikator dari dimensi 

standarisasi prosedur, yaitu petugas yang menentukan kecepatan pembelajaran; 



189 
 

 

serta pelaksanaan penilaian prestasi belajar siswa yang terus menerus dan 

dilaporkan perkembangannya kepada orang tua; (4) indikator-indikator dari 

dimensi sentralisasi kewenangan, yaitu pendelegasian wewenang dari kepala 

sekolah kepada guru; pelaksanaan kontrol terhadap kegiatan pembelajaran yang 

proporsional; (5) dimensi fleksibilitas dan perolehan sumber dengan indikator-

indikatornya tanggapan sekolah terhadap tuntutan yang selalu berubah; kebebasan 

guru berkreasi dalam melaksanakan tugasnya; selalu meningkatnya jumlah siswa 

dan guru; peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 

serta tersedianya kebutuhan alat-alat pelajaran sesuai kebutuhan; (6) dimensi 

ketersediaan informasi dan stabilitas dengan indikator-indikator prosentase 

lulusan yang diterima di perguruan tinggi; penyampaian informasi yang baik 

tentang tugas-tugas guru; tersedianya data pendidikan yang mudah diakses; 

kegiatan pendidikan di sekolah lancar dan teratur; serta kepatuhan warga sekolah 

pada peraturan dan disiplin; (7) indikator-indikator dari dimensi perencanaan, 

produktivitas dan efisiensi, yaitu pemahaman warga sekolah terhadap tujuan 

organisasi sekolah; tingkat kelulusan siswa; serta persentase lulusan yang diterima 

di perguruan tinggi; (8) indikator dari dimensi tenaga kerja yang kohesif dan 

terampil, yaitu tingkat profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; serta 

kemandirian setiap individu di sekolah dalam melaksanakan tugas masing-

masing. 

  Diagram alur model konseptual dan model fit (hasil penelitian) dapat 

dilihat pada Gambar 4.15 dan Gambar 4.16. 
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Gambar 4.15 Diagram Alur Model Konseptual 

Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Diagram Alur Model Fit 

Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 
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4.2.2.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

 Hasil pengujian model struktural pengaruh budaya organisasi terhadap  

keefektifan organisasi menunjukkan dimensi-dimensi dan indikator-indikator 

yang didukung data empiris adalah (1) dimensi toleransi; indikatornya adalah 

dorongan pada setiap individu untuk bertindak agresif, inovatif, dan berani 

mengambil resiko; (2) dimensi pola komunikasi; indikatornya adalah koordinasi 

kegiatan di sekolah; pola komunikasi formal dan non formal; (3) dimensi 

perencanaan, produktivitas, efisiensi; indikatornya adalah tingkat kelulusan 

siswa; (4) dimensi tenaga kerja yang kohesif dan terampil; indikatornya adalah 

kerjasama antar personal; dan solidaritas antar personal. 

Adapun dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang tidak didukung data 

empiris adalah (1) dimensi inisiatif individu dengan indikator-indikator tanggung 

jawab individu terhadap tugas masing-masing; serta kebebasan dan independensi 

guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya; (2) dimensi 

dukungan manajemen dengan indikator-indikator kejelasan arah, sasaran dan 

harapan prestasi sekolah; serta bantuan dan dukungan sekolah kepada guru dan 

tenaga kependidikan yang membutuhkan; (3) dimensi sistem imbalan dengan 

indikator-indikator perhatian sekolah terhadap tingkat kesejahteraan guru; 

pemberian penghargaan dan sanksi kepada siswa dan guru; serta pengembangan 

karir guru; (4) indikator dari dimensi  toleransi, yaitu dorongan kepala sekolah 

kepada guru dan warga sekolah untuk berani menyampaikan pendapat dan 

konflik secara terbuka; (5) dimensi fleksibilitas dan perolehan sumber dengan 

indikator-indikator kemampuan sekolah memberikan tanggapan terhadap 
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tuntutan yang berubah; kebebasan berkreasi bagi guru dan tenaga kependidikan 

dalam melaksanakan tugas; peningkatan jumlah siswa dan guru; peningkatan 

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; tersedianya kebutuhan 

alat-alat pelajaran di sekolah; (6) dimensi ketersediaan informasi dan stabilitas 

dengan indikator-indikator informasiyang jelas tentang tugas-tugas guru; 

tersedianya data pendidikan yang mudah diakses; kegiatan pendidikan di sekolah 

lancar dan teratur; kepatuhan warga sekolah pada peraturan dan disiplin; (7) 

indikator-indikator dari perencanaan, produktivitas dan efisiensi, yaitu 

pemahaman warga sekolah terhadap tujuan organisasi sekolah; perencanaan 

kegiatan pendidikan di sekolah; tingkat kelulusan siswa; prosentase lulusan yang 

diterima di perguruan tinggi; (8) indikator-indikator dari tenaga kerja yang 

kohesif dan terampil, yaitu hubungan kerjasama antar personal; serta solidaritas 

antar personal di sekolah. 

  Diagram alur model konseptual dan model fit (hasil penelitian) dapat 

dilihat pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18. 
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Gambar 4.17 Diagram Alur Model Konseptual 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Diagran Alur Model Fit 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 
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Hasil pengujian model teoretis pengaruh lingkungan organisasi terhadap  

keefektifan organisasi menunjukkan dimensi-dimensi dan indikator-indikator 

yang didukung data empiris adalah (1) dimensi pemerintah dengan indikator 

kemampuan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dari 

pemerintah yang mendadak; (2) dimensi pesaing dengan indikator-indikator 

kemampuan sekolah bersaing dengan sekolah lain; serta kemampuan sekolah 

menerapkan teknologi baru; (3) dimensi public pressure dengan indikator-

indikator perhatian sekolah terhadap kritik dari tokoh pendidikan; serta 

kemampuan sekolah menyelesaikan tuntutan organisasi profesi pendidikan/guru; 

(4) dimensi perencanaan, produktivitas dan efisiensi dengan indikator 

perencanaan kegiatan pendidikan di sekolah; (5) dimensi tenaga kerja yang 

kohesif dan terampil dengan indikator-indikator kerjasama antar personal; serta 

solidaritas antar personal di sekolah. 

Adapun dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang tidak didukung data 

empiris adalah (1) dimensi pelanggan dengan indikator kemampuan memenuhi 

tuntutan pelanggan; (2) indikator dari dimensi pemerintah yaitu ketahanan sekolah 

terhadap perubahan situasi politik; (3) dimensi fleksibilitas dan perolehan sumber 

dengan indikator-indikator kemampuan sekolah memberikan tanggapan terhadap 

tuntutan yang selalu berubah; kebebasan berkreasi bagi guru dan tenaga 

kependidikan dalam melaksanakan tugasnya; peningkatan jumlah siswa dan guru; 

peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; serta 

tepenuhinya kebutuhan alat-alat pelajaran di sekolah; (4) dimensi ketersediaan 

informasi dan stabilitas dengan indikator-indikator informasi yang jelas tentang 
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tugas-tugas guru; tersedianya data pendidikan yang mudah diakses; kegiatan 

pendidikan di sekolah lancar dan teratur; serta kepatuhan warga sekola pada 

peraturan dan disiplin; (5) indikator-indikator dari dimensi perencanaan, 

produktivitas, dan efisiensi, yaitu pemahaman warga sekolah terhadap tujuan 

sekolah; tingkat kelulusan siswa; serta prosentase lulusan yang diterima di 

perguruan tinggi; (6) indikator-indikator dari dimensi tenaga kerja yang kohesif 

dan terampil, yaitu tingkat profesionalitas guru; serta kemandirian individu guru 

dan warga sekolah dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Gambar 4.19 Diagram Alur Model Konseptual 

Pengaruh Lingkungan Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 
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Gambar 4.20   Diagram Alur Model Fit 

Pengaruh Lingkungan Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram alur model konseptual dan model fit (hasil penelitian) pengaruh 

lingkungan organisasi terhadap keefektifan organisasi dapat dilihat pada Gambar 

4.19 dan Gambar 4.20. 
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Diagram alur model konseptual yang sekaligus juga model fit serta 

signifikansi pengaruh konflik organisasi terhadap keefektifan organisasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.21 dan Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.21 Diagram Alur Model Konseptual/Model Fit 

Pengaruh Konflik Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 
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Gambar 4.22  Diagram Alur Signifikansi 

Pengaruh Konflik Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Analisis Konfirmatori Model Full SEM 

Pada pengujian tahap ketiga dengan analisis faktor konfirmatori model full SEM 
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organisasi tidak diikutkan karena pada pengujian tahap kedua tidak signifikan. 

Hasil pengujian tahap ketiga menunjukkan bahwa model SEM tersebut 

mengalami masalah multikolinieritas yang sangat tinggi. Multikolinieritas yang 

sangat tinggi juga dapat dilihat dari nilai korelasi antara variabel struktur 

organisasi dengan budaya organisasi yaitu sebesar 0,98 > 0,90 yang biasanya 

menimbulkan masalah. Diagram alur model konseptual full SEM, model fit full 

SEM, dan signifikansi model fit full SEM dapat dilihat pada Gambar 4.23; 

Gambar 4.24; dan Gambar 4.25. 

Dalam penelitian-penelitian ilmu sosial permasalahan multikolinearitas sering 

terjadi, hal itu disebabkan karena dalam ilmu sosial tidak mungkin dilakukan 

pemisahan secara tegas antar variabel-variabelnya, biasanya antara variabel 

terdapat satu atau bahkan beberapa indikator yang menjadi variabel terukur 

(indikator) dari beberapa variabel sekaligus. Hal inilah yang akhirnya 

menyebabkan permasalahan multikolinearitas. 

Menurut Ghozali (2002) ada beberapa cara untuk mengobati permasalahan 

multikolinearitas, antara lain dengan cara (1) mengeluarkan satu atau lebih 

variabel bebas yang mempunyai korelasi tinggi; (2) model dengan variabel bebas 

yang mempunyai korelasi tinggi hanya semata-mata untuk prediksi, jangan 

mencoba untuk menginterpretasikan koefisien regresinya; (3) menggunakan 

korelasi sederhana antara setiap variabel bebas dan variabel terikatnya untuk 

memahami hubungan variabel bebas dan variabel terikat. 
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Gambar 4.23  Diagram Alur Model Konseptual Full SEM 
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Gambar 4.24  Diagram Alur Model Fit Full SEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 25 Diagram Alur Signifikansi Model Fit Full SEM 
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Berdasarkan pendapat tersebut, pada analisis model full SEM telah 

dilakukan modifikasi model berulang-ulang dengan mengeluarkan beberapa 

indikator dan variabel pengukuran sampai diperoleh model fit, akan tetapi 

hasilnya ternyata masih mengalami permasalahan multikolinearitas sehingga 

hasilnya hanya bisa digunakan untuk prediksi dan tidak dapat digunakan 

menginterpretasikan koefeisien regresinya (muatan faktornya) karena hasilnya 

akan bias.  

Selanjutnya interpretasi untuk menjelaskan pengaruh setiap variabel 

eksogen terhadap variabel eksogen dilakukan dengan menggunakan model 

struktural, yaitu pengaruh struktur organisasi terhadap  keefektifan organisasi, 

pengaruh budaya organisasi terhadap  keefektifan organisasi, serta pengaruh 

lingkungan organisasi terhadap  keefektifan organisasi. 

 

4.2.4 Paradigma Hasil Penelitian 

Mengingat hasil analisis model full SEM mengalami permasalahan 

multikolinearitas maka interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan 

menggunakan hasil pengujian analisis faktor konfirmatori model struktural.  

Dari empat model struktural yang dibangun berdasarkan teori hanya tiga 

yang didukung oleh data empiris, yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, dan 

lingkungan organisasi; sedangkan salah satu model struktural yaitu konflik 

organisasi tidak didukung oleh data empiris. Dari 21 dimensi pada paradigma 

penelitian hanya dua belas yang didukung oleh data empiris, yaitu pemerintah; 

pesaing; public pressure, spesialisasi kegiatan; formalisasi dokumen; standarisasi 
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prosedur; sentralisasi kewenangan; konfigurasi struktur peran; toleransi; pola  

komunikasi; perencanaan, produktivitas dan efisiensi; tenaga kerja yang kohesif 

dan terampil. Sedangkan sembilan dimensi yang tidak didukung data empiris 

adalah inisiatif individu, dukungan manajemen, sistem imbalan, pelanggan, 

kekacauan, stagnasi, kegairahan, fleksibilitas dan perolehan sumber, ketersediaan 

informasi dan stabilitas.  

Diagram alur model hasil penelitian pengaruh struktur organisasi, budaya 

organisasi, lingkungan organisasi, dan konflik organisasi terhadap keefektifan 

organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.26; Gambar 4.27 dan Gambar 4.28. Pada 

diagram alur model konseptual ada empat variabel endogen yaitu struktur 

organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan organisasi, dan konflik organisasi. 

Sedangkan pada diagram alur model hasil penelitian, konflik organisasi, serta  

dimensi dan indikator yang tidak didukung data empiris tidak didukung data 

empiris semuanya dikeluarkan dari model.  

 
Gambar 4.26 Diagram Alur Pengaruh Struktur Organisasi terhadap  

Keefektian Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27  Diagram Alur Pengaruh Budaya Organisasi terhadap  
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Keefektian Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28  Diagram Alur Pengaruh Lingkungan Organisasi terhadap 

Keefektian Organisasi 
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paradigma penelitian. Ketidakcocokan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa 

hal antara lain adalah sebagai berikut. 

 

4.2.4.1.1 Konflik Organisasi  

Menurut Hoy dan Miskel (1991) suatu organisasi formal sebagai suatu 

sistem sosial juga disarankan mempunyai sejumlah konflik yang potensial dalam 

kehidupan organisasi sekolah. Sedangkan menurut Robbins (1994) konflik 

meningkatkan organisasi dengan merangsang perubahan dan memperbaiki proses 

pengambilan keputusan. Namun bagi kebanyakan orang istilah konflik organisasi 

mempunyai konotasi negatif. Organisasi yang efektif biasanya dianggap sebagai 

kelompok individu yang terkoordinasi dengan baik dan bekerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam pandangan ini konflik hanya merintangi 

koordinasi dan kerjasama tim yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

  Konflik organisasi di SMA Negeri Kota Semarang tidak signifikan, hal ini 

disebabkan pengaruh pandangan tradisional yang berasumsi bahwa semua konflik 

adalah jelek dan mempunyai dampak negatif terhadap keefektifan organisasi 

sehingga tugas kepala sekolah adalah mencegah terjadinya konflik serta harus 

segera menyelesaikan apabila terjadi konflik. Padahal sebetulnya konflik juga ada 

yang fungsional seperti misalnya jika konflik mampu meningkatkan prakarsa 

untuk mencari ide-ide baru dan mengurangi rasa puas diri dalam organisasi. 

Kosmologi Jawa menyampaikan bahwa orang yang lebih  tua, guru, dan 

dan terutama orang tua adalah pribadi yang sangat dihormati, menjadi pepundhen, 
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ide bahwa menentang atau memberontak merupakan dosa (duraka) dan akan 

dihukum hidupnya oleh sanksi ghaib yang tidak terelakkan (kuwalat). Kewajiban 

anak adalah menerima dan mengikuti (nurut) dengan harapan kepemimpinan yang 

diberikan dapat sesuai dengan asa-asas Taman Siswa, yaitu ing ngarso sung 

tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani yang artinya di depan 

memberikan teladan sehingga orang akan mengikuti atas dasar keyakinan, di 

tengah memberikan dorongan kemauan untuk berkreativitas sendiri, dan di 

belakang membantu perkembangan inisiatif dan tanggung jawab. Jadi seorang 

pemimpin ibaratnya bapak yang menjadi pelindung yang dapat dipercaya yang 

harus dihormati dan diteladani, perilaku dan keinginannya adalah perintah dan 

yang menaruh perhatian pada anak buahnya (Mulders  dalam Antlov dan 

Caderroth 1994). 

Pada salah satu dimensi budaya organisasi (yaitu dimensi inisiatif 

individu) indikator keberanian menyampaikan pendapat dan konflik secara 

terbuka juga ternyata tidak signifikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak 

mudah mengungkap keberadaan konflik organisasi sekolah berdasarkan persepsi 

guru karena hasilnya akan bias. Salah satu cara untuk mengungkap keberadaan 

konflik harus dilakukan melalui observasi dengan melibatkan diri secara langsung 

pada kegiatan di sekolah.  

 

4.2.4.1.2 Pelanggan 

Pelanggan merupakan salah satu dimensi lingkungan organisasi. Menurut 

paradigma penelitian pelanggan mempengaruhi keefektifan organisasi, namun 
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ternyata data empiris tidak mendukung. Hal ini disebabkan karena adanya 

dimensi-dimensi lingkungan yang lain yang pengaruhnya lebih kuat sehingga 

mengalahkan pengaruh pelanggan yang berupa tuntutan dari orang tua, 

masyarakat, lembaga pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, serta perguruan 

tinggi yang merupakan pelanggan yang membutuhkan layanan pendidikan 

maupun yang memanfaatkan lulusannya.  

Menurut Bruno (1985) ada dua macam lingkungan eksternal sekolah yaitu (1) 

lingkungan umum adalah kondisi-kondisi yang potensial mempengaruhi 

orgnasisasi, misalnya perkembangan teknologi dan informasi, nilai-nilai budaya, 

ekonomi dan faktor pasar, ekologi dan karakteristik demografi seperti usia, jenis 

kelamin, ras dan etnik; serta (2) lingkungan khusus yaitu hal-hal yang 

berpengaruh langsung terhadap organisasi sekolah misalnya orang tua, perguruan 

tinggi, asosiasi pendidikan, perserikatan-perserikatan, badan pengatur 

pendidikan, legislatif, pembayar pajak, badan akreditasi.  

Globalisasi telah mengubah pandangan sekolah terhadap lingkungan 

organisasinya, perhatian sekolah tidak hanya terfokus pada kondisi lingkungan 

khusus saja akan tetapi juga memperhatikan lingkungan umumnya seperti kondisi 

sosial, politik, ekonomi, budaya. Hal ini dapat dipahami mengingat pada era 

globalisasi persaingan semakin ketat, sekolah bisa survival apabila 

memperhatikan perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.  

Menurut Mahfud (2006) diantara kecenderungan sosial pada era 

globalisasi ini, yang menonjol adalah berkembanganya orientasi yang berlebihan 
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terhadap materi berikut jiwa konsumerisme. Bila tidak terkendali akan 

menjadikan masyarakat terperangkap dalam arus materialisme dan hedonisme. 

Perekonomian dunia mengalami perubahan yang sangat cepat, 

menanggapi perubahan ini perlu dicermati oleh pemerintah, akademisi, dan dunia 

bisnis untuk merumuskan kebijakan di bidang pendidikan. Meskipun pendidikan 

tidak semata-mata mempersiapkan manusia sebagai homo economicus, tetapi 

diakui bahwa kehidupan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan di dalam seluruh kehidupan manusia, termasuk manusia Indonesia 

dalam era globalisasi (Tilaar: 2002). 

 

4.2.4.1.3 Insiatif Individu, Dukungan Manajemen dan Sistem Imbalan 

Ada tiga dimensi budaya organisasi yang tidak signifikan, yaitu inisiatif 

individu, dukungan manajemen, dan sistem imbalan. Perubahan ini disebabkan 

karena munculnya nilai-nilai baru yang pengaruhnya lebih kuat yang berakibat 

lunturnya nilai-nilai lama seperti yang dikonseptualisasikan dalam paradigma 

penelitian ini.  

Era global dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah 

membawa dampak masuknya nilai-nilai budaya baru dalam pendidikan sehingga 

terjadi akulturasi budaya. Masuknya nilai-nilai universal seperti hak-hak asasi 

manusia ternyata lebih sering diucapkan akan tetapi tidak dilaksanakan dalam 

praktek kehidupan sehari-hari, seperti disampaikan oleh Anderson seorang penulis 

di Pacific News Service (dalam Naisbitt 1997), bahwa budaya global yang sedang 

muncul saat ini bukan hanya baju kaos dan fast food, melainkan juga penerimaan 
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yang semakin luas terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip semacam ini menjadi 

norma global walaupun masih rentan dan mudah hancur, dan lebih sering 

dijunjung tinggi dalam berbagai pidato tetapi terus diinjak-injak secara brutal di 

dalam praktek, tetapi toh merupakan pernyataan yang dapat dituntut oleh semua 

orang diseluruh dunia bagi dirinya, maupun tuntutan orang lain terhadap dirinya. 

Jadi desentralisasi pendidikan sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi di 

sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga faktor-faktor kebebasan 

individu, tanggung jawab, dukungan dan bantuan manajemen, sistem imbalan dan 

penghargaan tidak memberikan sumbangan pada peningkatan keefektifan 

organisasi sekolah. 

 

4.2.4.1.4  Fleksibilitas dan Perolehan Sumber; serta Ketersediaan 

Informasi 

       dan Stabilitas 

 
 Fleksibilitas dan perolehan sumber; serta ketersediaan informasi dan stabilitas 

merupakan dimensi keefektifan organisasi yang tidak signifikan. Menurut 

paradigma penelitian seharusnya signifikan, namun ternyata data empiris tidak 

mendukung. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi guru yang masih 

memprihatinkan sehingga mampu mengubah persepsi guru yang standar.  

Menurut Robbins (2003) individu-individu dalam memandang satu obyek 

yang sama namun kemungkinan mempersepsikannya secara berbeda. Sejumlah 

faktor yang berperan dalam membentuk dan kadang memutarbalik persepsi adalah 

(1) orang yang melakukan persepsi, yaitu sikap, motif, kepentingan, pengalaman, 

dan pengharapan; (2) situasi, yaitu waktu, keadaan, tempat kerja, dan keadaan 
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sosial; (3) obyek atau target yang dipersepsikan, dapat berupa hal baru, gerakan, 

bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan. 

Berdasarkan pendapat Robbins tersebut, terjadinya perubahan peserpsi 

guru sebagai responden penelitian salah satu penyebabnya adalah karena 

permasalahan internal guru, situasi lingkungan eksternal, maupun hubungan 

antara guru dengan kepala sekolah sebagai obyek yang dinilai.  

Kondisi internal guru terutama kondisi kondisi sosial ekonomi dan tingkat 

kesejahteraan guru saat ini yang masih belum memadai dibandingkan dengan 

beban tugas yang diembannya, latar belakang keluarga, tuntutan profesionalitas 

guru, kualifikasi pendidikan, sertifikasi, penilaian angka kredit, perubahan 

kurikulum, perubahan sistem penilaian pendidikan dan ujian nasional, tuntutan 

masyarakat terhadap peningkatan kualitas hasil pendidikan, perkembangan 

teknologi, persaingan global.  Kondisi ekternal guru khususnya kepemimpinan 

kepala sekolah dan kemampuan manajerial kepala sekolah juga mempengaruhi 

persepsi guru. Kondisi internal dan eksternal tersebut menyebabkan guru tidak 

konsentrasi guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga persepsi guru menjadi 

bias. 

 

4.2.5 Variabel yang Signifikan 

Berdasarkan hasil pengujian tahap kedua dengan analisis faktor konfirmatori 

model pengukuran, dari empat variabel eksogen hanya tiga variabel yang 

didukung data empiris, yaitu lingkungan organisasi dengan koefisien 0,95; 
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struktur organisasi dengan koefisien 0,90;  dan budaya organisasi dengan 

koefisien 0,76.  

Dari tujuh belas dimensi dan 51 indikator variabel eksogen hanya sepuluh 

dimensi dan lima belas indikator yang didukung oleh data empiris, sedangkan 

tujuh dimensi dan 36 indikator dari variabel eksogen tidak signifikan. Besarnya 

koefisien dimensi-dimensi, serta indikator-indikator yang signifikan disampaikan 

pada Tabel 4.16. 

Besarnya koefisien dimensi-dimensi tersebut adalah sama dengan hasil 

perkalian koefisiennya dengan koefisien dari variabel latennya. Jadi koefisien 

setiap dimensi adalah sebagai berikut. 

(1) Pemerintah = 0,95 x 0,61 = 0,58. 

(2) Pesaing = 0,95 x 0,97 = 0,92. 

(3) Public pressure = 0,95 x 0,99 = 0,94. 

(4) Spesialisasi kegiatan = 0,90 x 0,99 = 0,89. 

(5) Formalisasi dokumen = 0,90 x 0,22 = 0,20.  

(6) Standarisasi prosedur = 0,90 x 0,54 = 0,49. 

(7) Sentralisasi kewenangan = 0,90 x 0,59 = 0,53. 

(8) Konfigurasi struktur peran = 0,90 x 0,90 = 0,81. 

(9) Toleransi = 0,76 x 0,74 = 0,56. 

(10) Pola  komunikasi = 0,76 x 0,76 = 0,58. 
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Tabel 4.16  Besarnya Koefisien Dimensi dan Indikator yang Signifikan  
 

Variabel 
 

Koef Dimensi Koef Indikator Koef

Lingkungan 
Organisasi 

0,95 Pemerintah  
 
 
 
Pesaing  
 
 
 
 
Public 
pressure 

0,61 
 
 
 

0,97 
 
 
 
 

0,99 

Kemampuan menyesuaikan 
diri dengan perubahan 
peraturan dari pemerintah  
 
Kemampuan bersaing dengan 
sekolah lain 
Kemampuan menerapkan 
teknologi baru  
 
Perhatian terhadap kritik dari 
tokoh pendidikan  
Kemampuan menyelesaikan 
tuntutan organisasi profesi 
pendidikan/guru 
 

1,00 
 
 
 

0,68 
 

0,60 
 
 

0,72 
 

0,80 

Struktur 
Organisasi 

0,90 Spesialisasi 
kegiatan 
 
 
 
Formalisasi 
dokumen 
 
Standarisasi 
prosedur 
 
Sentralisasi 
kewenangan  
 
Konfigurasi 
struktur peran 
 

0,99 
 
 
 
 

0,22 
 
 

0,54 
 
 

0,59 
 
 

0,90 

Kesuaian tugas dengan latar 
belakang pendidikan 
Keikutsertaan guru pada 
penataran/diklat 
 
Definisi tertulis tentang tugas 
guru 
 
Pelaksanaan supervisi  
 
 
Keterlibatan guru dalam 
pengambilan keputusan  
 
Jumlah guru mata pelajaran 
Jumlah laboran, pustakawan 

0,47 
 

0,46 
 
 

1,00 
 
 
1,00 

 
 

1,00 
 
 

0,64 
0,63 

Budaya 
Organisasi 

0,76 Toleransi 
 
 
 
 
Pola  
komunikasi 
 

0,74 
 
 
 
 

0,76 

Dorongan pada setiap individu 
untuk bertindak agresif, 
inovatif, dan berani mengambil 
resiko 
 
Koordinasi kegiatan di sekolah 
Pola komunikasi formal dan 
non formal 

1,00 
 
 
 
 

0,73 
0,73 
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Adapun koefisien indikator tersebut adalah sama dengan hasil perkalian 

koefisiennya dengan koefisien dimensinya dan koefisien variabel latennya. Jadi 

koefisien setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dari 

pemerintah = 0,95 x 0,61 x 1,00 = 0,58. 

(2) Kemampuan bersaing dengan sekolah lain = 0,95 x 0,97 x 0,68 = 0,63. 

(3) Kemampuan menerapkan teknologi baru = 0,95 x 0,97 x 0,60 = 0,55. 

(4) Perhatian terhadap kritik dari tokoh pendidikan = 0,95 x 0,99 x 0,72 = 0,68. 

(5) Kemampuan menyelesaikan tuntutan organisasi profesi pendidikan/guru = 

0,95 x 0,99 x 0,80 = 0,75. 

(6) Kesuaian tugas dengan latar belakang pendidikan = 0,90 x 0,99 x 0,47 = 

0,42. 

(7) Keikutsertaan guru pada penataran/diklat = 0,90 x 0,99 x 0,46 = 0,41 

(8) Definisi tertulis tentang tugas guru = 0,90 x 0,99 x 1,00 = 0,20. 

(9) Pelaksanaan supervisi = 0,90 x 0,54 x 1,00 = 0,49 

(10) Keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan = 0,90 x 0,59 x 1,00 = 0,53 

(11) Jumlah guru mata pelajaran = 0,90 x 0,90 x 0,64 = 0,52 

(12) Jumlah laboran, pustakawan = 0,90 x 0,90 x 0,63 = 0,51 

(13) Dorongan pada setiap individu untuk bertindak agresif, inovatif, dan berani 

mengambil resiko = 0,76 x 0,74 x 1,00 = 0,56 

(14) Koordinasi kegiatan di sekolah = 0,76 x 0,76 x 0,73= 0,42 

(15) Pola komunikasi formal dan non formal = 0,76 x 0,76 x 0,73 =0,42. 
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4.2.5.1 Lingkungan Organisasi  

Lingkungan organisasi  merupakan faktor determinan keefektifan 

organisasi yang signifikan dengan koefisien yang paling besar yaitu 0,95. 

Dimensi-dimensinya adalah public pressure dengan koefisien 0,94; pesaing 

dengan koefisien 0,92; dan pemerintah dengan koefisien 0,54. 

Public pressure terdiri dari perhatian terhadap kritik dari tokoh pendidikan 

dengan koefisien 0,68; serta kemampuan menyelesaikan tuntutan organisasi 

profesi pendidikan/guru dengan koefisien 0,75; mempunyai kontribusi terbesar 

dalam peningkatan keefektifan organisasi sekolah. Meningkatnya peran serta 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah membawa konsekuensi meningkatnya transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Melalui Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah masyarakat dapat memberikan pertimbangan tentang program 

pendidikan, dukungan keuangan, mengontrol kegiatan, dan menjadi mediator 

sekolah dengan pemerintah.  

Sekolah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan harus siap 

mendapatkan kritik secara terbuka dari masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi 

profesi pendidikan serta lembaga swadaya masyarakat. Terbitnya Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dibentuknya Badan Standarisasi 

Nasional Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, munculnya berbagai 

organisasi profesi guru, serta meningkatnya anggaran pendidikan menuju dua 

puluh persen dari APBN maupun APBD juga berdampak pada meningkatnya 

pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. 
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Pesaing, terdiri dari kemampuan bersaing dengan sekolah lain dengan 

koefisien sebesar 0,63; dan kemampuan menerapkan teknologi baru dengan 

koefisien sebesar 0,55 juga mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap 

keefektifan organisasi sekolah. Hal ini disebabkan karena masyarakat khususnya 

orangtua siswa lebih percaya menyekolahkan anaknya di sekolah yang 

berkualitas yang mampu memenangkan persaingan. Persaingan itu dapat berupa 

prestasi sekolah dalam meraih nilai Ujian Nasional, persentase kelulusan siswa, 

persentase lulusan yang diterima diperguruan tinggi yang berkualitas, maupun 

program-program kurikuler dan ekstra kurikuler yang ditawarkan oleh sekolah 

tersebut. 

Kemampuan sekolah menerapkan teknologi baru juga mempunyai 

pengaruh yang cukup tinggi pada keefektifan organisasi. Hal ini tidak dapat 

dipungkiri karena pada era globalisasi mengikuti kecepatan perkembangan 

teknologi merupakan keharusan bagi sekolah supaya mampu mengakses segala 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat dan tepat. Sumber 

belajar tidak hanya terbatas pada obyek yang ada dalam ruang kelas dan 

lingkungan sekolah akan tetapi dapat melalui media internet yang mampu 

mengakses informasi seluruh dunia. Selain itu alat-alat pendidikan juga perlu 

disesuaikan dengan perkembangan teknologi supaya lulusan mampu bersaing di 

tingkat lokal, nasional, maupun global. 

Pemerintah, dengan indikator kemampuan menyesuaikan diri dengan 

perubahan peraturan dari pemerintah dengan koefisien 0,58. Kemampuan sekolah 

menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan maupun kebijakan pemerintah 
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yang mendadak juga mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap keefektifan 

organisasi. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang sering berubah 

misalnya perubahan kurikulum, sistem penilaian dan evaluasi, mekanisme 

penganggaran, dll sering membingungkan kepala sekolah dan guru. Bagi sekolah 

yang kurang siap terhadap perubahan menjadi kalang kabut sehingga mengganggu 

pencapaian keefektifan organisasi, sebaliknya bagi sekolah yang selalu siap 

apabila terjadi perubahan maka tingkat keefektifan organisasinya tidak terlalu 

terganggu.  

 

4.2.5.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi  merupakan faktor determinan keefektifan organisasi 

dengan koefisien 0,90; koefisien dimensi-dimensinya, yaitu spesialisasi kegiatan 

0,89; konfigurasi struktur peran dengan koefisien 0,81; sentralisasi kewenangan 

dengan koefisien 0,53; standarisasi prosedur dengan koefisien 0,49; dan 

formalisasi dokumen dengan koefisien 0,20. 

Spesialisasi kegiatan, yang terdiri kesuaian tugas dengan latar belakang 

pendidikan dengan koefisien 0,42; serta keikutsertaan guru pada penataran/diklat 

dengan koefisien 0,41; mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam 

peningkatan keefektifan organisasi sekolah.  

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan 

bahwa guru mempunyai kedudukan profesional yang pengakuannya dibuktikan 

dengan sertifikat. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat 

pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk 



217 
 

 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui 

pendidikan tinggi program sarjana atau Diploma-IV. Sertifikat pendidikan 

diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan anatara lain telah lulus 

sarjana atau Diploma-IV, telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan 

yang sesuai bidang tugasnya, serta mempunyai masa kerja yang cukup. Sesuai 

ketentuan tersebut, guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikannya serta 

keikutsertaan guru dalam penataran/diklat merupakan salah satu cara 

meningkatkan kemampuan profesional yang pada akhirnya akan mendorong 

peningkatan keefektifan organisasi. 

Konfigurasi struktur peran, yang terdiri dari jumlah guru mata pelajaran dengan 

koefisien 0,52; dan jumlah laboran, pustakawan dengan koefisien 0,51; 

mempunyai kontribusi yang cukup terbesar dalam peningkatan keefektifan 

organisasi sekolah. Jumlah guru mata pelajaran dan tenaga kependidikan yang 

dibutuhkan oleh sekolah menengah atas jumlah cukup banyak, sesuai dengan 

jumlah mata pelajarannya. Apabila  kebutuhan tersebut dapat terpenuhi semuanya 

maka akan mendorong peningkatan keefektifan organisasi sekolah. Ada berbagai 

macam guru dan jabatan fungsional di sekolah menengah atas antara lain guru 

mata pelajaran, guru bimbingan karir, laboran, pustakawan, pengawas bidang 

studi dan dll. Apabila jabatan tersebut dirangkap oleh petugas lain yang tidak 

sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesinya tentu saja hasilnya tidak 

dapat maksimal. Pada umumnya di sekolah jabatan laboran, pustakawan, sering 

dirangkap oleh guru atau tenaga administrasi, sedangkan untuk jabatan pengawas 
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bidang studi saat ini masih langka. Keefektifan organisasi sekolah akan 

meningkat apabila jabatan-jabatan tersebut diisi oleh petugas yang sesuai. 

Sentralisasi kewenangan, khususnya keterlibatan guru dalam pengambilan 

keputusan dengan koefisien 0,53 mempengaruhi peningkatan keefektifan 

organisasi sekolah. Pengambilan keputusan pendidikan di sekolah dengan 

melibatkan partisipasi guru selain diperoleh keputusan yang lebih baik juga akan 

meningkatkan motivasi, komunikasi, kerjasama, serta tanggung jawab guru 

dalam mencapai tujuan organisasi sekolahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Owens (1995), bahwa menggunakan pengambilan keputusan partisipasi 

memperoleh dua keuntungan (1) memperoleh keputusan yang lebih baik dan (2) 

meningkatkan pertumbuhan dan membangun rasa memiliki bagi anggota 

organisasi misalnya, tanggung jawab untuk mencapai tujuan, meningkatkan 

motivasi, meningkatkan komunikasi, meningkatkan kerjasama kelompok.  

Standarisasi prosedur, dengan indikator pelaksanaan supervisi dengan koefisien  

0,49; mempengaruhi peningkatan keefektifan organisasi sekolah. Jadi semakin 

sering kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan supervisi terhadap guru, 

semakin meningkatkan keefektifan organisasi sekolah. Oliva (1984) 

menyampaikan bahwa guru, administrator dan pengawas sekolah memerlukan 

supervisi karena dengan supervisi diharapkan kinerja guru dpaat mencapai taraf 

yang lebih baik. Dalam pendidikan terdapat banyak masalah yangdihadapi guru 

antara lain masalah teori pembelajaran, kurikulum dan metodologi. Dengan 

supervisi diharapkan dapat membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut dan juga membantu memperbaiki penampilan guru di 
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depan kelas.  Supervisi dapat optimal apabila didukung dengan sikap guru yang 

aktif dan dinamis.  

Formalisasi dokumen, dengan indikator definisi tertulis tentang tugas guru 

dengan koefisien  0,20 mempengaruhi peningkatan keefektifan organisasi 

sekolah. Pembagian tugas yang jelas dan dituangkan dalam ketentuan yang 

tertulis membuat guru dan tenaga kependidikan mengetahui dengan pasti tugas 

masing-masing. Guru dan tenaga kependidikan tidak ragu-ragu dalam 

melaksanakan tugasnya karena uraian tugas pokoknya telah didefinisikan secara 

tertulis. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan keefektifan 

organisasi sekolah. 

 

4.2.5.3 Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi merupakan faktor determinan keefektifan organisasi 

dengan koefisien yang terendah yaitu dengan koefisien 0,76. Sedangkan koefisien 

dimensi-dimensinya adalah pola  komunikasi dengan koefisien 0,58 dan toleransi 

dengan koefisien 0,56. Pola  komunikasi, yang terdiri dari koordinasi kegiatan di 

sekolah dengan koefisien 0,42; dan pola komunikasi formal dan non formal 

dengan koefisien 0,42 mempengaruhi peningkatan keefektifan organisasi sekolah.  

Menurut Hoy dan Miskel (1991) komunikasi sebetulnya mendasari seluruh 

variabel organisasi dan administrasi termasuk struktur formal, organisasi informal, 

budaya, motivasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Komunikasi 

menyediakan semua jawaban yang dihadapi kepala sekolah. Dalam organisasi 

yang kompleks seperti sekolah menjabarkan tujuan organisasi kedalam kegiatan 
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yang konkrit dari unit-unit dan pencapaian  tujuan tergantung pada komunikasi. 

Membangun suatu komunikasi dan prosesnya menjadi tugas pertama untuk 

mengorganisasikan dan kontinuitas tugas seorang administrator. Menurut Rogers 

(1983) komunikasi adalah proses dimana anggota organisasi membuat dan saling 

memberi informasi yang benar dan jelas untuk meningkatkan pemahaman 

bersama. 

Jadi kejelasan pola komunikasi formal dan non formal di sekolah membuat arah 

arus informasi antar individu atau antar bagian menjadi jelas, siapa yang harus 

memberi informasi dan siapa yang harus menerima informasi. Sedangkan 

terkoordinasinya kegiatan pendidikan di sekolah akan menjadikan semua 

kegiatan menjadi tertata dan tidak saling bertabrakan.  

Toleransi, dengan indikator dorongan pada setiap individu untuk bertindak 

agresif,inovatif, dan berani mengambil resiko dengan koefisien 0,56 

mempengaruhi peningkatan keefektifan organisasi sekolah. Menurut Kreitner 

(2003), toleransi menuntut pengakuan adanya perbedaan, perbedaan di tempat 

kerja meningkatkan kreativitas dan inovasi karena adanya cara pandang yang 

berbeda. Mengelola perbedaan akan menumbuhkan potensi setiap individu. 

Inovasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak harus muncul dari 

ide kepala sekolah, sebaliknya kepala sekolah harus memberikan toleransi kepada 

guru, siswa, dan tenaga kependidikan dengan cara memberikan dorongan untuk 

selalu mengembangkan ide-ide baru dan tidak takut pada resiko yang dihadapi. 

Dorongan dan bantuan kepala sekolah terhadap setiap individu di sekolah untuk 
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bertindak agresif, inovatif, dan berani mengambil resiko sangat dibutuhkan agar 

sekolah menjadi dinamis mengikuti perkembangan 

 

4.2.6 Statistik Deskriptif 

Dari hasil analisis statistik despkriptif ada dua indikator yang mempunyai median 

rendah, yaitu persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi, dan kontrol 

terhadap kegiatan pembelajaran. Kedua indikator ini mean dan modenya juga 

rendah. Sampai saat ini persentase lulusan SMA Negeri kota Semarang yang 

dapat diterima di perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi yang berkualitas 

rata-rata baru mencapai delapan puluh persen. Masih banyaknya lulusan sekolah 

menengah yang diterima diperguruan tinggi yang berkualitas ini disebabkan 

karena: (1) lemahnya kondisi perekonomian keluarga siswa; (2) masih terbatasnya 

jumlah sekolah menengah kejuruan; (3) kemampuan akademik siswa rendah. 

Lemahnya kondisi perekonomian keluarga menyebabkan siswa beberapa 

siswa kurang mampu secara finansial harus menunda keinginannya untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mengikuti program ketrampilan 

yang diselenggarakan Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja 

sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Terbatasnya jumlah sekolah menengah 

kejuruan dan lemahnya kondisi perekonomian keluarga menyebabkan tidak semua 

anak yang berminat dapat masuk karena kendala biaya transportasi. Kemampuan 

akademik siswa yang rendah menyebabkan lulusan sekolah menengah atas tidak 

diterima di perguruan tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah 
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bahwa tujuan utama pendidikan di SMA adalah untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi dan bukan untuk mencetak tenaga kerja.  

Menurut Tilaar (2002) menyampaikan bahwa dunia abad 21 sebagai dunia 

yang terbuka membutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif. Sekolah 

menengah adalah lembaga-lembaga pendidikan yang mulai mempersiapkan 

tenaga-tenaga yang kompetitif. Akan tetapi statistik menunjukkan bahwa 

pengangguran terbuka semakin membesar bagi tamatan sekolah menengah, 

sehingga perlu adanya pembenahan khusus sekolah menengah terutama sekolah 

menengah atas yang mempersiapkan siswanya untuk memasuki jenjang 

pendidikan tinggi. Memasuki sekolah menengah atas harus selektif hanya siswa 

yang mempunyai kemampuan akademis kuat. Pembinaan sekolah umum yang 

selektif juga perlu mendapatkan bimbingan dari pendidikan tinggi sehingga 

pendidikan tinggi tidak melepaskan tanggung jawab terhadap kualitias calon 

mahasiswa yang akan memasuki sistem pendidikan tinggi dan sekaligus 

meningkatkan status pendidikan tinggi yang lebih kompetitif dalam dunia global. 

Permasalahan yang kedua adalah masih ketatnya kontrol dari kepala 

sekolah dan pejabat terkait terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Masih 

ketatnya kontrol dari atasan khususnya pengawas sekolah dan kepala sekolah 

terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah menjadikan guru ketakutan apabila 

dilakukan program supervisi. Program-program supervisi yang seharusnya 

sebagai sarana memberikan bimbingan kepada guru yang mengalami kesulitan 

mengajar justru sebaliknya menjadi program yang ditakuti karena guru merasa 

tertekan sehingga hasilnya juga tidak optimal.  
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Masih ketatnya kontrol terhadap program-program pembelajaran ini 

disebabkan karena profesionalitas pengawas sekolah dan kemampuan manajerial 

kepala sekolah yang masih kurang sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya 

dengan baik. Pengangkatan pengawas sekolah dan kepala sekolah seharusnya 

melalui seleksi yang baik untuk memperoleh calon dengan kompetensi yang 

cukup sebagai modal dasar menduduki jabatan. Calon pengawas sekolah dan 

kepala sekolah juga harus menjalani pendidikan dan pelatihan yang memadai agar 

mempunyai kemampuan profesional dan manajerial yang cukup untuk 

menjalankan tugasnya dengan optimal.  

Kontrol yang ketat terhadap kegiatan pembelajaran mencerminkan bahwa 

pengawas masih bekerja secara konvensional seperti disampaikan oleh Oliva 

(1984) bahwa pada zaman dulu supervisi dilakukan dengan cara otoriter para 

pengawas atau inspektur memberikan perintah dengan cara-cara yang keras bagi 

para guru dan harus ditaati. Pengawas mengunjungi kelas-kelas dan mengontrol 

seberapa jauh guru-guru melaksanakan tugasnya. Pengawas sekolah yang 

profesional seharusnya memberikan layanan dan bantuan secara demokratis 

kepada guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran 

seperti pendapat Neagley dan Evans (dalam Oliva 1984)  bahwa supervisi 

modern merupakan semua bentuk layanan untuk guru dalam meningkatkan 

pembelajaran dan kurikulum. Supervisi terdiri dari tindakan-tindakan positif, 

dinamis, demokratis yang tujuannya meningkatkan pembelajaran melalui 

pertumbuhan terus menerus baik secara individual dari siswa, guru, 

administrator, orangtua, maupun masyarakat. Briggs dan Justman juga 
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menyarankan kepada pengawas untuk tidak bersikap sewenang-wenang atau 

mengandalkan kekuasaan pribadi. Kewenangan pengawas sangat terbatas dan 

sudah ditentukan dalam peraturan.  

Menurut Lovell (dalam Oliva 1984) supervisi disiapkan sebagai suatu layanan 

dan bantuan kepada guru untuk meningkatkan pembelajaran, akan tetapi layanan 

dan bantuan ternyata tidak begitu ditekankan oleh supervisor sehingga sebagian 

guru tidak mempercayai supervisor melaporkan kunjungannya kepada kepala 

sekolah. Bagi sebagian guru kehadiran pengawas di kelas justru dapat 

menjadikan suatu trauma atau pengalaman yang tidak menyenangkan, sebagian 

guru juga merasa lebih mampu dari pada supervisor sehingga memilih untuk 

tidak bertanya kepada supervisor.  

Berdasarkan hasil penelitian Peter dan Waterman salah satu karakteristik umum 

untuk mencapai keefektifan organisasi dilakukan dengan menggabungkan kontrol 

yang ketat dan desentralisasi. Untuk mengamankan nilai-nilai inti di sekolah 

perlu dilakukan kontrol yang ketat akan tetapi di bagian-bagian lain kontrol 

dilakukan lebih longgar dengan tujuan mampu mendorong pengambilan resiko 

dan inovasi. 

Berdasarkan pendapat Cameron (dalam Robbins 1994) bahwa kontrol dan 

fleksibilitas merupakan dua dimensi yang bertentangan dari struktur organisasi. 

Fleksibilitas menghargai inovasi, penyesuaian dan perubahan; sebaliknya kontrol 

lebih menyukai stabilitas, ketentraman, dan kemungkinan prediksi. Fleksibilitas 

yang tinggi dan kontrol yang terlalu longgar dapat menyebabkan nilai-nilai inti 

yang dianut oleh organisasi makin lama akan ditinggalkan, sebaliknya apabila 
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kontrol terlalu ketat dapat menghambat inovasi sekolah, menghambat 

penyesuaian sekolah terhadap perubahan, kontrol yang baik apabila seimbang 

dengan fleksibilitas. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan paradigma penelitian ada empat faktor determinan 

keefektifan organisasi yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, lingkungan 

organisasi, dan konflik organisasi. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa paradigma penelitian yang disusun oleh peneliti tidak sepenuhnya 

didukung data empiris.  

(1) Model teoretis yang dibangun berdasarkan grand teori setelah diuji dengan 

data empiris ternyata ada faktor-faktor yang tetap akan tetapi ada juga yang 

berubah. Dari empat faktor determinan tersebut ternyata hanya tiga yang tetap 

bertahan, yaitu struktur organisasi, budaya organisasi dan lingkungan 

organisasi; sedangkan satu faktor yaitu konflik organisasi tidak signifikan. 

(2)  Hasil pengujian pengaruh struktur organisasi terhadap keefektifan organisasi, 

menunjukkan bahwa model teoretis yang dibangun didukung oleh data 

empiris. Pada model fit pengaruh struktur organisasi terhadap keefektifan 

organisasi sebesar 0,90. Besarnya koefisien dimensi yang signifikan adalah 

spesialisasi kegiatan 0,89; formalisasi dokumen 0,20; standarisasi prosedur 

0,49; sentralisasi kewenangan 0,53; serta konfigurasi struktur peran 0,81. 

Besarnya koefisien indikator yang signifikan adalah keterlibatan guru dalam 

pengambilan keputusan 0,53; jumlah guru mata pelajaran 0,52; jumlah 

laboran, pustakawan 0,51; pelaksanaan supervisi 0,49; kesuaian tugas dengan 
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latar belakang pendidikan 0,42; keikutsertaan guru pada penataran/diklat 0,41; 

serta definisi tertulis tentang tugas guru 0,20. 

(3) Hasil pengujian pengaruh budaya organisasi terhadap keefektifan organisasi, 

menunjukkan bahwa model teoretis yang dibangun didukung oleh data 

empiris. Pada model fit pengaruh budaya organisasi terhadap keefektifan 

organisasi sebesar 0,76. Besarnya koefisien dimensi yang signifikan adalah 

toleransi 0,56; dan pola komunikasi 0,58. Dimensi yang tidak signifikan 

adalah inisiatif individu, dukungan manajemen, dan sistem imbalan. Tidak 

signifikannya dimensi-dimensi tersebut disebabkan karena dampak era global, 

masuknya nilai-nilai budaya baru menyebabkan terjadinya akulturasi budaya 

yang mampu mengubah persepsi guru. Besarnya koefisien indikator yang 

signifikan adalah dorongan pada setiap individu untuk bertindak agresif, 

inovatif, dan berani mengambil resiko 0,56; koordinasi kegiatan di sekolah 

0,42; serta pola komunikasi formal dan non formal 0,42. 

(4) Hasil pengujian pengaruh lingkungan organisasi terhadap keefektifan 

organisasi menunjukkan bahwa model teoretis yang dibangun didukung oleh 

data empiris. Pada model fit pengaruh lingkungan organisasi terhadap 

keefektifan organisasi sebesar 0,95 dengan signifikansi 2,01. Besarnya 

koefisien dimensi yang signifikan adalah pemerintah 0,58; pesaing 0,92; 

public pressure 0,94. Dimensi yang tidak signifikan adalah pelanggan. Tidak 

signifikannya dimensi-dimensi tersebut disebabkan karena dampak dari 

persaingan global telah mengubah pandangan sekolah terhadap lingkungan 

organisasinya, perhatian sekolah tidak hanya terfokus pada kondisi lingkungan 
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khusus saja akan tetapi juga memperhatikan lingkungan umumnya seperti 

kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya agar sekolah dapat survive dalam 

persaingan yang semakin ketat. Besarnya koefisien indikator yang signifikan 

adalah kemampuan menyelesaikan tuntutan organisasi profesi pendidikan/ 

guru 0,75; perhatian terhadap kritik dari tokoh pendidikan 0,68; kemampuan 

bersaing dengan sekolah lain 0,63; kemampuan menyesuaikan diri dengan 

perubahan peraturan dari pemerintah  0,58; kemampuan menerapkan teknologi 

baru 0,55. 

(5) Hasil pengujian pengaruh konflik organisasi terhadap keefektifan organisasi, 

menunjukkan bahwa model teoretis yang dibangun tidak didukung oleh data 

empiris. Pada model fit konflik organisasi dengan dimensi kekacauan, 

stagnasi, kegairahan tidak signifikan mempengaruhi keefektifan organisasi 

karena nilai t nya 0,00 (lebih kecil dari 1,96). Tidak signifikannya konflik 

disebabkan karena pengaruh kosmologi Jawa (pandangan tradisional) bahwa 

konflik bisa mengancam harga diri dan reputasi sekolah karena menunjukkan 

ketidakserasian. 

 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian adalah bahwa dalam upaya meningkatkan 

keefektifan organisasi SMA Negeri di Semarang dapat dilakukan melalui berbagai 

cara, yaitu (1) meningkatkan pengelolaan lingkungan organisasi; (2) 

meningkatkan pengelolaan struktur organisasi; (3) meningkatkan pengelolaan 

budaya organisasi; serta (4) meningkatkan pengelolaan indikator kunci. 
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5.2.1 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Organisasi 

Lingkungan oganisasi mempunyai koefisien pengaruh yang paling tinggi. 

Upaya meningkatkan keefektifan organisasi sekolah melalui peningkatan 

pengelolaan lingkungan organisasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(1) Memperhatikan kritik dan tuntatan public pressure  terutama tuntutan 

organisasi profesi pendidikan/guru, kritik dari akademisi dan tokoh 

pendidikan.  

(2) Meningkatkan kemampuan bersaing serta meningkatkan kemampuan 

menerapkan teknologi baru di sekolah. 

(3) Meningkatkan kemampuan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan 

kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. 

 

5.2.2 Meningkatkan Pengelolaan Struktur Organisasi 

Upaya meningkatkan keefektifan organisasi sekolah melalui peningkatan 

pengelolaan struktur organisasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan sentralisasi (desentralisasi) kewenangan khususnya keterlibatan 

guru, tenaga kependidikan, dan stake holders yang lain dalam pengambilan 

keputusan pendidikan di sekolah. 

(2) Meningkatkan pengelolaan konfigurasi struktur peran terutama perhatian 

terhadap peran-peran penting seperti guru mata pelajaran, laboran, 

pustakawan, guru bimbingan karir, guru pembina OSIS. 
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(3) Meningkatkan pengelolaan standarisasi prosedur khususnya meningkatkan 

program-program supervisi untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

guru dalam melaksanakan program-program instruksional di sekolah. 

(4) Meningkatkan pengelolaan spesialisasi kegiatan terutama meningkatkan 

kesesuaian tugas guru dengan latar belakang pendidikannya dengan 

mengurangi dan mengeliminasi miss macth guru; memperhatikan pembinaan 

karir guru terutama keikutsertaan guru pada penataran atau diklat yang sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

(5) Meningkatkan pengelolaan formalisasi dokumen khususnya membuat definisi 

tugas guru, tenaga kependidikan, maupun staf administrasi secara tertulis. 

 

5.2.3 Meningkatkan Pengelolaan Budaya Organisasi 

Upaya meningkatkan keefektifan organisasi sekolah melalui peningkatan 

pengelolaan budaya organisasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan toleransi khususnya toleransi kepala sekolah terhadap 

munculnya ide-ide baru dari guru, tenaga kependidikan, serta siswa; kepala 

sekolah juga harus memberikan bantuan dan dorongan kepada mereka untuk 

bertindak proaktif, inovatif, dan berani mengambil resiko. 

(2) Meningkatkan pengelolaan pola komunikasi khususnya mengkoordinasikan 

seluruh kegiatan pendidikan di sekolah serta kejelasan pola-pola komunikasi 

formal dan non formal.  
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5.2.4 Meningkatkan Pengelolaan Indikator Kunci 

Upaya meningkatkan keefektifan organisasi melalui peningkatan 

pengelolaan indikator kunci yaitu indikator yang mempunyai koefisien di atas 

0,50 dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan perhatian terhadap kritik dan tuntutan organisasi profesi 

pendidikan/guru, tokoh pendidikan, dan akademisi. 

(2) Meningkatkan kemampuan bersaing dengan sekolah lain baik sekolah negeri 

maupun sekolah swasta yang ada di sekitarnya. 

(3) Meningkatkan kemampuan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan 

kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah misalnya perubahan kurikulum, 

perubahan sistem evaluasi, ujian sekolah, ujian nasional, sertifikasi guru, 

akreditasi sekolah, dll. 

(4) Memberikan dorongan kepada guru, tenaga kependidikan, serta siswa untuk 

bertindak agresif, inovatif, dan berani mengambil resiko. 

(5) Meningkatkan kemampuan menerapkan teknologi baru pada program-

program pendidikan di sekolah. 

(6) Melibatkan guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah dan stake 

holders yang lain dalam pengambilan keputusan di sekolah. 

(7) Memenuhi kebutuhan guru mata pelajaran, laboran, pustakawan, guru 

bimbingan karir, guru pembina OSIS, dll. 

 

5.2.5 Memperbaiki Persepsi Guru 
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Dalam rangka meningkatkan keefektifan organisasi SMA Negeri di Kota 

Semarang, permasalahan persepsi guru juga perlu diwaspadai karena terjadi 

perubahan sehingga tidak sesuai dengan persepsi guru yang standar. Ada tiga 

variabel kuat yang diprediksikan mampu mengubah persepsi guru, yaitu kondisi 

sosial guru, kosmologi Jawa, dan era global. Berdasarkan prediksi tersebut, upaya 

memperbaiki persepsi guru supaya menjadi standar dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan kesejahteraan guru antara lain memberikan tambahan insenstif, 

bantuan biaya pendidikan, tunjangan profesi, dan tunjangan kesejahteraan lain 

agar supaya guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan tidak terusik 

oleh kebutuhan hidup sehari-hari, saat ini walaupun gaji guru sudah 

mengalami peningkatan akan tetapi belum mampu mencukupi kebutuhan 

hidup minimal, disamping itu guru juga punya kewajiban untuk selalu 

meningkatkan kapasitasnya supaya dapat mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kondisi seperti ini menjadikan guru tidak dapat 

konsentrasi guru dalam melaksanakan tugasnya. 

(2) Mendorong guru untuk mau menyampaikan konflik yang bersifat fungsional 

(dapat memberikan sumbangan ide-ide baru dan lebih baik dan mengurangi 

rasa puas diri dalam organisasi) secara profesional. Kepala sekolah juga harus 

menyikapi konflik secara profesional baik dalam pertemuan formal dan non 

formal, memahami bahwa konflik itu tidak selalu bersifat negatif tetapi ada 

juga yang bersifat fungsional apabila mampu menumbuhkan kreativitas 

individu. Walaupun hal ini tidak mudah dilakukan karena sekolah di Jawa 
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Tengah sangat kental dengan adat Jawa tetapi pelan-pelan harus ditumbuhkan 

untuk memacu kreativitas individu dalam upaya meningkatkan keefektifan 

organisasi sekolah. 

(3) Meningkatkan kepribadian guru, sebagai pendidik guru harus komitmen pada 

tugasnya, dan tidak terperangkap dalam arus materialisme, mengingat era 

global telah mengubah peradaban manusia dengan kecenderungan sosial 

orientasi yang berlebihan terhadap materi, apabila guru tidak memiliki 

kepribadian yang kuat akan mudah terbawa arus materialisme. 

 

5.2.6 Meningkatkan Persentase Lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi 

Masih rendahnya persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi 

yang berkualitas disebabkan oleh (1) lemahnya kondisi perekonomian keluarga 

siswa; (2) masih terbatasnya jumlah sekolah menengah kejuruan; (3) kemampuan 

akademik siswa rendah. Upaya meningkatkan persentase lulusan SMA Negeri 

yang diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan seleksi penerimaan siswa baru sehingga yang diterima 

diprioritaskan bagi siswa yang mempunyai kemampuan akademik kuat untuk 

bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, siswa yang 

kemampuan akademiknya lemah dapat diarahkan masuk ke sekolah menengah 

kejuruan sehingga apabila tidak mampu melanjutkan pendidikan dapat 

langsung memasuki pasar kerja. 
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(2) Memperbanyak jumlah SMK terutama di daerah pinggir kota supaya anak-

anak dari ekonomi lemah yang kemungkinan tidak dapat melanjutkan 

perguruan tinggi dapat mengikuti pendidikan di SMK.  

(3) Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi akan tetapi tidak mampu 

melanjutkan ke perguruan tinggi karena kendala biaya. 

 

5.2.7 Menyelaraskan Kontrol dengan Flekisibilitas 

Masih ketatnya kontrol kegiatan pembelajaran di sekolah disebabkan 

karena profesionalitas pengawas sekolah dan kemampuan manajerial kepala 

sekolah yang masih kurang sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan 

baik. Untuk meningkatkan profesionalitas pengawas sekolah dan kemampuan 

manajerial kepala sekolah, dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(1) Pengangkatan pengawas sekolah harus melalui seleksi yang obyektif, 

substansi materi seleksi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 

(2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas sekolah dan 

kepala sekolah sebelum menduduki jabatan. Substansi materi diklat 

disesuaikan dengan kebutuhan tugas profesionalnya.  

 

5.3 Rekomendasi  

5.3.1 Rekomendasi untuk Kepala SMA Negeri  

Dalam rangka meningkatkan keefektifan organisasi SMA Negeri di 

Semarang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan faktor-faktor determinan 

yang signifikan yaitu lingkungan organisasi, struktur organisasi, dan budaya 
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organisasi. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh kepala sekolah yaitu 

sebagai berikut. 

(1) Peningkatan keefektifan organisasi dilakukan melalui peningkatan ketiga 

faktor determinan secara serempak, yaitu lingkungan organisasi, struktur 

organisasi, dan budaya organisasi. 

(2) Peningkatan keefektifan organisasi dilakukan melalui peningkatan salah satu 

faktor determinan saja. 

(3) Peningkatan keefektifan organisasi dilakukan melalui peningkatan indikator-

indikator yang mempunyai koefisien tinggi. 

 

5.3.2 Kepala Dinas Pendidikan 

Dalam rangka meningkatkan persentase lulusan SMA Negeri di kota 

Semarang yang diterima di perguruan tinggi yang berkualitas; meningkatkan 

profesionalitas pengawas sekolah dan kemampuan manajerial kepala sekolah; 

serta memperbaiki persepsi guru, ada tujuh rekomendasi untuk Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut. 

(1) Seleksi penerimaan siswa baru SMA diprioritaskan masuk menerima siswa 

yang mempunyai kemampuan akademik kuat sebagai bekal untuk melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi kelak. 

(2) Mendirikan SMK di daerah pinggir kota supaya anak-anak dari ekonomi 

lemah yang kemungkinan tidak dapat melanjutkan perguruan tinggi dapat 

mengikuti pendidikan di SMK.  
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(3) Mengadakan program pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi akan 

tetapi tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi karena kendala biaya. 

(4) Menyelenggarakan seleksi yang obyektif bagi calon pengawas sekolah dan 

kepala sekolah, substansi materi seleksi agar sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan. 

(5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas sekolah dan 

kepala sekolah sebelum menduduki jabatan, substansi materi diklat 

disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan.  

(6) Dalam menghadapi persaingan global agar guru dapat konsentrasi dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya kapasitas guru seperti kompetensi, 

kualifikasi pendidikan, kepribadian agar terus menerus ditingkatkan melalui 

berbagai program pembinaan profesi dan pertumbuhan jabatan yang 

transparan.  

(7) Tingkat kesejahteraan guru juga harus terus menerus ditingkatkan melalui 

pemberian gaji atau honor yang layak, tunjangan profesi, tunjangan kesehatan, 

bantuan biaya pendidikan, serta tunjangan lain. 

5.3.2 Rekomendasi Kepada Peneliti Lain 

Dalam rangka melengkapi penelitian tentang keefektifan organisasi perlu 

diadakan penelitian tentang keefektifan organisasi SMA berdasarkan variabel-

variabel, dimensi-dimensi, serta indikator-indikator lain yang belum diteliti. Hal 

ini sekaligus untuk memperkaya karya ilmiah di bidang manajemen pendidikan, 

mengingat sampai saat ini penelitian tentang keefektifan organisasi sekolah masih 

sangat jarang dilakukan.



237 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Antlov, Hans dan Cederroth, Sven. 1994. Kepemimpinan Jawa, Perintah Halus, 
Pemerintahan Otoriter. Terjemahan tahun 2001 oleh Soemitro, Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia. 

 
Australian Government. 2004. Schooling Issues Digest, School Effectiveness. 

http://www.dest.gov.au/schools/publications/2004/index.htm. Akses 
tanggal 9 Mei 2006. 

  
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Ary, Donald, dkk. 2004. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, terjemahan oleh 

Furchan, H. Arief. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offet. 
 
Bacharach, Samuel B. 1990. Education Reform, Making Sense of It All. 

Massachusetts: Allyn and Bacon. 
 
Bahrun, Khairul. 2001. Analisis Pengaruh Dimensi Nilai Budaya terhadap Sikap 

Kerja Karyawan pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Tesis. 
Semarang: Pasca Sarjana UNDIP. 

 
Banghart, Frank W. dan Trull, Albert Jr. 1973. Educational Planning. New York: 

The Macmillan Company. 
 
Barnadib, Imam. 1996. Dasar-Dasar Kependidikan, Memahami Makna dan 

Perspektif Beberapa Teori Pendidikan. Jakarta:Ghalia Indonesia. 
 
Cameron, Kim.1980. “Critical Question in Assessing Organizational 

Effectiveness”. Organizational Dynamics. New York: A division of 
American Management Assosiations. 

 
Clean Goverenment Issues. Pennsylvania Common Cause Holding Power 

Accountable 
http://www.Pennsylvania>TakeAction>CleanGovernmentIssues. Akses 
tanggal 10 Mei 2007. 

 
Cotton, Kathleen. 2001. School-Based Management: School Improvement 

ResearchSeries. http://www.nwrel.org/scpd/sirs/7/topsyn6.html.Akses 
tanggal 4 Februari 2005. 

 
Dalin, Per  1998. School Development Theories and Strategies, An Internastional 

Handbook. London: Cassell imtec, The International Learning 
Cooperative. 



238 
 

 

  
Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok: 

Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 
 
Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kebijakan dan Pedoman Akreditasi 

Sekolah. Jakarta: Badan Akreditasi Sekolah Nasional. 
 
 Dessler, Gary. 1997. Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya 

Manusia),  alih bahasa oleh Benyamin Molan. Jakarta: Prenhallindo. 
 
Dharma, Surya. 2005. School Effectiveness And Academic Achievement, An 

Empirical Evidence From American Public Schools. Salatiga: Wineka 
Media. 

 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 2004. Informasi 

Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Jawa Tengah. Semarang: 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 
Dinas Pendidikan Kota Semarang. 2005. Profil Pendidikan 2004/2005. Semarang: 

Pemerintah Kota Semarang. 
 
Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas. 2004. Kebijakan dan Program 

Prioritas Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Dikdasmen. Jakarta: 
Depdiknas. 

 
Duke, Daniel L. dan Canady, Robert Lynn. 1991. School Policy. New York: 

McGraw-Hill, Inc. 
 
Education Commission of the States. 2001. Progress of Education Reform--

School-Based Management: Rhetoric vs. Reality.  
http://www.ecs.org/clearinghouse/26/58/2658.htm. Akses tanggal 4 
Februari 2005. 

 
Ekosusilo, Madyo. 2003. Hasil Penelitian Kualitatif: Sekolah Unggul Berbasis 

Nilai. Sukoharjo Univet Bantara Press. 
 
Fiske, Edward B. 1996. Decentralization of Education: Politics and Consensus. 

Washington D.C: The World Bank. 
 
Ghozali, Imam dan Fuad. 2005. Structural Equation Modeling. Teori, Konsep, 

dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.54. Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro. 

 
Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. 
 



239 
 

 

Hersey,SR. Ralph E. and Blanchard, Theodore. 1982. Management of 
Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, 4th Edition, 
Terjemahan oleh Agus Dharma. California: Prentice-Hall, Inc. 

 
Hoy, Wayne K. Dan Miskel, Cecil G. 1991. Educational Administration, Theory, 

Research, Practice. Fourth Edition. New York: McGraw-Hill, Inc. 
 
Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks 

Otonomi Daerah. Jakarta: Bappenas, Depdiknas, Adicita Karya Nusa. 
 
Kartono, Kartini. 1997. Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional. 

Jakarta: Pradnya Paramita. 
 
Kaufman, Roger A. 1972. Educational System Planning. New York: Prentice-Hall 

Inc, Englewood Cliffs. 
 

Kent County Council. 2005. School Effectiveness.  
http://www.shamble.net/pages/staff/effective/. Akses tanggal 4 Februari 
2005. 
 

Knezevich, Stephen J. 1984. Administration of Public Education Fourth Edition. 
New York: Harper and Row Publishers. 

 
Koster, Wayan.1999. Analisis Komparatif Antara Sekolah Efektif dengan Sekolah 

Tidak Efektif. Portal Informasi Pendidikan Indonesia. Jakarta:Balitbang 
Depdiknas. http://www.balitbangdepdiknas.go.id .Akses tanggal 9 Mei 
2006. 

 
Kreitner, Robert dan Kinicki, Angelo. 2000. Organizational Behavior : 

Terjemahan oleh Erly Suwandy. Boston: Mac Graw Hill Education. 
 
Kuehn, Larry. 2004. School-based Budgeting/Site-based Management. 

http://www.bctf.bc.ca/ResearchReports/96ei04/. Akses tanggal 4 Februari 
2005. 

 
Kumar, P Vinod. A Giant Leap Forward Over Dragon In Clean Governance. 

http://www.TheFinancialExpress.htm. Akses tanggal 10 Mei 2007. 
 
Madhakomala. 2005. Wacana Sistem Pengelolaan Organisasi Pendidikan melalui 

Strategi Kebijakan Keunggulan Kompetitif (Untuk Peningkatan Kualitas 
SDM Pengelola Pendidikan. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. 

 
McMillan, James H. dan Scumacher, Sally. 2001. Research in Education, A 

conceptual Introduction. New York: Pricilla McGeehon. 
 



240 
 

 

Monash University. 2005. School Effectiveness and School Improvement. 
http://www.monash.edu.au/pubs/handbooks/units/EDF4215.html. Akses 
tanggal 4 Februari 2005. 

 
Mudyahardjo, Redja. 2001. Filsafat Ilmu Pendidikn, Suatu Pengantar. Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya. 
 
Mulford, Bill. 2003. School Leaders:Changing Roles and Impact on Teacher and 

School Effectiveness. Faculty of Education University of Tasmania. 
http://www.oecd.org/edu/teacherpolicy . Akses tanggal 9 Mei 2006. 

 
Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. 2004. Kepemimpinan yang Efektif: Cetakan 

Keempat. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 
 
NCREL’s Policy Briefs. 1993. Decentralization: Why, How, and Toward What 

Ends? http://www.ncrel.org/drs/areas/issues/envrnmnt/go/93-1-site.htm. 
Akses tanggal 4 Februari 2005. 

 
Nugrahini, Intan Tri. 2003. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya 

Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Studi 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Tesis. Semarang: Pasca 
Sarjana UNDIP 

 
Nugroho. 2001. Kontribusi Proses Pembelajaran, Self Regulated Learning, dan 

Kecerdasan Emosional terhadap Kemampuan Berpikir kreatif dan Kritis: 
Studi pada Siswa SMU Favorit di Kota Semarang. Desertasi. Jakarta: 
Universitas Indonesia. 

 
Oliva, Peter F. 1984. Supervision fo Today’s Schools, Second Edition. New York: 

Longman Inc. 
 
Oswald, Lori Jo. 1995. ERIC Digest 99 - School-Based Management. 

http://eric.uoregon.edu/publications/digest/digest099.html. Akses tanggal 
4 Februari 2005. 
 

Owens, Robert G. 1995. Organizational Behavior in School Fifth Edition. Boston: 
Allyn and Bacon. 

 
Pai, Young. 1990. Cultural Foundations of Education. New York: Macmillan 

Publishing Company. 
 
Parera, Frans M. dan Koekerits T. Jakob. 1999. Demokratiasi dan Otonomi, 

Mencegah Disintegrasi Bangsa. Jakarta: Penaerbit Kompas. 
 



241 
 

 

Pedhazur, Elazar J. 1982. Multiple Regression in Behavioral Research, 
Explanation and Prediction, Second Edition. New York: CBS College 
Publishing. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 2000. Jakarta: 
Depdiknas RI. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 41. 

 
Powell, Judith, cs. 1997. Evaluation of Charter School Efectiveness, Part I. SRI 

International. http//www 
 
Razik, Taher A. dan Swanson, Austin D. 1999. Fundamental Concepts of 

Educational Leadership and Management. New Jersey: Prentice Hall 
International, Inc. 

 
Reigeluth, Charles M. dan Garfinkle, Robert J. 1994. Systemic Change in 

Education. New Yersey: Educational Technology Publications Englewood 
Cliffs. 

 
Rich, John Martin.1992. Innovations in Education Reformers and Their Critics, 

Sixth Edition. Boston: Allyn and Bacon 
 
Reynolds, David. 2000. Effective School Leadership: The Contributions of School 

Effectiveness Research. http://www.ncst.com. Akses tanggal 9 Mei 2006. 
 
Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi. Struktur, Desain dan Aplikasi. 

Terjemahan oleh Jusuf Udaya. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc. 
 
…………………… 2001. Organizational Behavior 9th Edition. New Jersey: 

Prentice  Hall International, Inc. 
 
…………………… 2003. Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh. Alih Bahasa 

2006 oleh Benyamin Molan. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok 
GRAMEDIA. 

 
Rogers, Everett M. 1983. Difusi Inovasi, Penyebaran Ide-Ide Baru Ke 

Masyarakat, Edisi Ketiga. Terjemahan oleh Abdillah Hanafi tahun 1994. 
New York: The Free Press. 

 
Sallis, Edward. 1993. Total Quality Management in Education. London: Kogan 

Page Educational Management Series. 
 



242 
 

 

Satmoko, Retno Sriningsih. 1983. Pengaruh Bimbingan Kelompok pada 
Perkembangan Kepribadian Pancasila Murid-murid Sekolah Lanjutan 
Sebuah Eksperimen di Kotamadya Semarang 1980. Desertasi. Jakarta: 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. 

 
.......................................... 1999. Landasan Kependidikan (Pengantar Kearah 

Ilmu Pendidikan Pancasila). CV IKIP Semarang Press. 
 
………………………….. 2004. Modul Lokakarya LISREL Linear Structural 

Relationships. Semarang: PPS UNNES 
 
Schwartz, Joel.M. 1997. Evaluation of Charter School Effectiveness Part I. 

http://www.SRI.International--CharterSchoolsEffectiveness.htm. Akses 
tanggal 9 Mei 2006. 

  
Sergiovanni, Thomas J. Dan Starratt, Robert J. 1993. Supervision A Redefinition, 

Fifth Edition. New York: McGraw-Hill, Inc. 
 
Sidi, Indra Djati. 2002. Tenaga Kependidikan dan Permasalahannya. Jakarta: 

Ditjen Dikdasmen Depdiknas. 
 
........................... 2002. Membangun Pendidikan Nasional. Jakarta: Ditjen 

Dikdasmen Depdiknas. 
 
Soewondo. 2003. Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Umum. Jakata: 

Diktendik Ditjen Dikdasmen Depdikbud. 
 
Sucipto. 1987. Analisis Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional. 
 
Sudjana. 1992. Metoda Statistika Edisi ke5 untuk Bidang Biologi, Farmasi, 

Geologi, Industri, Kedokteran, Pendidikan, Psikologi, Sosiologi, Teknik, 
dll. Bandung: Penerbit Tarsito 

 
Sugiyono. 1997. Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. 
 
................ 2003. Metode Penelitian Administrasi. Edisi Ke-10 (Edisi Revisi). 

Bandung: CV. Alfabeta. 
 
Surakhmad, Winarno. 2005. Mendidik memang tidak memerlukan Ilmu 

Pendidikan. Makalah pada Seminar Nasional dan Pertemuan FIP/JIP se 
Indonesia di UNP Bukittinggi. 

 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

11871/A6.I/H/95 tentang Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Urusan 
Bidang Pendidikn dan Kebudayaan yang diserahkan kepada Daerah 



243 
 

 

Tingkat II Percontohan. 1995. Jakarta: Sekretariat Jenderal Depdikbud 
Republik Indonesia. 

 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

11871/A6.I/H/95 tentang Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Urusan 
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II 
Percontohan. 1995. Jakarta: Sekretariat Jenderal Depdikbud Republik 
Indonesia. 

 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

0274/O/96 tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Pendidikan dan 
Kebudayaan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II Percontohan. 
1996. Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Depdikbud 
Republik Indonesia. 

 
Suryadi, A.C. dan Tilaar, H.A.R. 1994. Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu 

Pengantar. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 
 
Susnadati. 2001. Asesmen Kebutuhan bagi Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang 

Pendidikan di SMU Negeri Kabupaten Banyumas. Semarang: PPS 
UNNES 

 
Teddlie, Charles. Integrating School Indicators, School Effectiveness, and School 

Improvement Research-The Louisiana School Effectiveness and Assistance 
Program. Louisiana State University. http://www.SIP:SIG-home.htm 
Akse tanggal 9 Mei 2006. 

 
The European Commission. A comprehensive Framework for Effective School 

Improvement. http://www.ppsw.rug.nl. Akses tanggal 9 Mei 2006. 
 
Thoha, Mihtah. 1995. Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: 

Pusdiklat Depkibud. 
 
Thomas, Wayne P dan Colier, Virginia P. 2002. CREDE – A National Study of 

School Effectiveness for Language Minority Student’ Long-Term 
Academic Achivement. http://www.crede.org/research/llaa/1.1_es.html. 
Akses tanggal 4 Februari 2005. 

 
Tilaar, HAR. 1996. Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Remaja 

Rosdakarya 
 
..................... 2001. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta:Rineka Cipta. 
 
Tola, Baharudin dan Furqon. 2003. Pengembangan Model Penilaian Sekolah 

Efektif.  Portal Informasi Pendidikan Indonesia. Jakarta: Balitbang 



244 
 

 

Depdiknas. http://www.balitbangdepdiknas.go.id .Akses tanggal 9 Mei 
2006. 

 
Topping, Peter A. 2002. Managerial Leadership. New York: McGraw-Hill 

Executive MBA Series. 
 
Tunggal, Amin Widjaja. 1998. Manajemen Mutu Terpadu. Suatu Pengantar. 

Jakarta:Rineka Cipta. 
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: 

Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 2001. Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78. 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan 
Daerah. 2004. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126. 

 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen.  2005. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157. 

 
Usman, Husaini dan Akbar, R. Purnomo Setiady. 2003. Pengantar Statistika. 

Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Wahjosumidjo. 1994. Kiat Kepemimpinan dalam Teori dan Praktek. Jakarta:PT. 

Harapan Masa PGRI. 
 
Weiler. Hans. N. 1980. Educational Planning and Social Change. Paris: Unesco, 

International Institute for Educational Planning. 
 
Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 
 
Wijijanto, Setyo H. 2002. Modul Lokarkarya Structural Equation Modelling and 

LISREL 8,51 For Window. Jakarta: Jurusan Akutansi FEUI 



245 
 

 

 
Wohlstetter, Pricilla. 1993. Archived: Consumer Guides: School-Based 

Management. 
http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/baseman.html. Akses 
tanggal 4 Februari 2005. 

 
Zamroni. 2002. Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di 

SMU. Jakarta: Direktorat Dikmenum Depdiknas. 
 


