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berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Secara 

Langsung Serta Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Pada Guru 

Tetap SMA Budhi Warman II Jakarta”.  
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penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini, yaitu kepada: 
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amarah jadi satu sehingga membuat penulis tidak terbebani mengerjakan 

skripsi di rumah. Alhamdulillah berkat itu semua penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

2. Mba Santi Rimadias, S.P., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang 

telah memberikan waktu, pikiran yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, energi, saran-saran terbaik, perhatian dan 
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ABSTRACT 

This research study effect of Transformational Leadership towards 

performance directly and also through organizational commitment and job 

satisfaction as intervening variable on permanent teacher at SMA Budhi Warman 

II Jakarta.  

The respondents was taken from SMA Budhi Warman II Jakarta 

permanent teachers for 40 respondents. This research questionnaire method to 

collect information from the respondents. Data were analyzed using Partial Least 

Square (PLS) with Smart PLS 3.0 software.  

The result of this research shows that, transformational leadership 

positively affect organizational commitment and job satisfaction, transformational 

leadership have no effect on performance, organizational commitment positively 

affect performance and lastly job satisfaction positively affect performance. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Organizational Commitment, Job 

Satisfaction, Job Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting bagi suatu 

organisasi, baik intitusi maupun perusahaan. Hal tersebut dikarenakan sumber 

daya manusia merupakan faktor utama penggerak organisasi dibandingkan dengan 

faktor yang lain, seperti modal dan teknologi. Manusia sebagai aset utama suatu 

organisasi perlu dikelola dengan baik agar kemampuannya dapat dikembangkan 

secara efektif dan efisien, sehingga mampu untuk menunjang kegiatan-kegiatan 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan penarikan 

(recruitment), seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber 

daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi (Sedarmayanti, 

2009). Disetiap organisasi yang dikelola adalah manusia, maka keberhasilan 

maupun kegagalan manajemen sumber daya manusia akan mempunyai dampak 

yang sangat luas. Sumber daya manusia sebaiknya harus dikelola dengan baik, 

agar bisa menjadi manusia yang berkualitas dan berhasil guna dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

 Pada era globalisasi saat ini dengan mobilitas yang sangat tinggi dan 

persaingan terbuka yang semakin ketat, sumber daya manusia sekarang ini 

dituntut harus memiliki kualitas dan kompetensi yang tinggi. Apabila tingkat  
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sumber daya manusia itu sendiri rendah, maka akan menghambat pembangunan 

dan pengembangan ekonomi, maka diperlukannya pendidikan yang dapat 

menunjangnya. Menata sumber daya yang baik, diperlukan upaya yang sifatnya 

bertahap, yaitu melalui sistem pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, 

informal, maupun non-formal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan 

tinggi (Mulyasa, 2004). 

Kepemimpinan merupakan bahasan penelitian yang menarik untuk dikaji 

dan diteliti, di mana kepemimpinan itu sendiri adalah suatu kegiatanatau proses 

psikologis seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, dan kepemimpinan itu sendiri 

muncul akibat sering terjadinya interaksi sehari-hari yang dilakukan antara 

pemimpin dengan pengikutnya (Belias, 2014). Suatu organisasi akan berhasil atau 

mungkin gagal, karena sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan (Thoha, 

2004). Berdasarkan pernyataan tersebut, model kepemimpinan transformasional 

akan memainkan peranan yang sangat penting bagi setiap organisasi.  

Saleem (2015) mengatakan kepemimpinan transformasional adalah suatu 

hal yang menarik dan menginspirasi antara hubungan pemimpin dan pengikutnya. 

Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional, memungkinkan 

pengikutnya mengamati ide-ide mereka yang ada saat ini, sehingga dapat 

menginspirasi mereka untuk berpikir ke arah yang baru. Didalam penerapan 

kepemimpinan transformasional, pengikut akan merasa dipercaya, dihargai, loyal 

dan peduli kepada pimpinannya, sehingga bawahan akan termotivasi untuk 

melakukan lebih dari yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
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oleh Shukri Bakar dan Mahmood (2014) menunjukkan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Braun et al., 

menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.     

Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami 

peningkatan. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh UNDP (United Nations 

Development Programme), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015, 

Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 188 negara, dengan nilai indeks 0,684. 

Jika dihitung dari tahun 1980 hingga tahun 2015, Indonesia mengalami 

peningkatan sebesar 44,3%. Empat indikator yang digunakan untuk mengukur 

IPM pada tahun 2015, yaitu angka harapan hidup 68,9 lalu ada harapan tahun 

bersekolah sebesar 13,0 tahun, rata-rata waktu bersekolah yang sudah dijalani 

oleh umur 25 tahun keatas sebesar 7,6 dan pendapatan nasional bruto (GNI) 

perkapita sebesar 9,788.  

Berdasarkan laporan yang telah disebutkan, Indonesia berada diatas 

Filipina dan Vietnam dengan peringkat 110 sedangkan Filipina dengan peringkat 

115 dan Vietnam peringkat 116, masih tetap dalam kategori medium. Indonesia 

saat ini masih jauh tertinggal dari Singapore yang menduduki peringkat 11, 

sedangkan Malaysia berada diperingkat 62 dan Thailand yang berada diperingkat 

93. Ini merupakan tantangan yang beratbagi Indoensia dimasa depan, dimana dari 

tingkat tahun yang diharapkan untuk bersekolah adalah 13,0 tahun, sedangkan 

nilai maksimal yang ditetapkan untuk waktu yang diharapkan untuk bersekolah ini 

adalah 18 tahun. (sumber: UNDP, 2015) 
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Saat ini Indonesia perlu melakukan investasi dalam bidang pendidikan 

serta harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang baik untuk 

menggerakkan pembangunan Indonesia terutama dalam hal sumber daya 

manusianya agar mampu bersaing baik dalam skala nasional maupun 

internasional. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sebaiknya 

pemerintah perlu meningkatkan SDM guru yang berkompeten dan profesional, 

sehingga akan tercipta sumber daya manusia yang dapat menggerakkan 

pembangunan Indonesia melalui pendidikan. Cara yang dapat meningkatkan SDM 

guru yang berkompeten, salah satunya adalah dengan dipimpin oleh pemimpin 

yang mempunyai sifat kharismatik yang mampu mentransformasikan tujuan-

tujuan organisasi, agar guru bisa berkembang dengan baik dan dapat mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan lebih baik dan melebihi apa yang diharapkan, sehingga 

guru akan menciptakan SDM baru yang berkompeten dan unggul serta mampu 

bersaing dengan SDM lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Tabel 1.1 Indikator HDI Indonesia Tahun 2015 Negara ASEAN 

 HDI 
value 

HDI 
rank 

Life 
expectancy at 
Birth 

Expected 
years of 
schooling 

Mean years 
of schooling 

GNI per 
capita (PPP 
US$) 

Singapore 0.912 11 83.0 15.4 10.6 76.628 

Malaysia 0.779 62 74.7 12.7 10.0 22.762 
Thailand 0.726 93 74.4 13.5 7.3 13.323 
Indonesia 0.684 110 68.9 13.0 7.6 9.788 
Filipina 0.668 115 68.2 11.3 8.9 7.915 
Vietnam 0.666 116 75.8 11.9 7.5 5.092 

Sumber: UNDP (2015) 

Fenomena kepemimpinan yang terjadi, dapat dilihat dari sudut pandang 

perkembangan dan perubahan dalam bidang manajemen pendidikan sekolah, 
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seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Timbulnya perbedaan pendapat, 

keyakinan-keyakinan serta ide-ide tentang konsep dan implementasinya di tingkat 

organisasi sekolah dirasa sangat rasional dan wajar apabila nanti akan 

menciptakan konflik. Menjadi seorang pemimpin yang efektif, seorang kepala 

sekolah harus dapat mempengaruhi seluruh warga sekolah yang dipimpinnya 

melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. 

Tabel 1.2 Peringkat SMA Budhi Warman II Jakarta Kategori SMA Negeri 

dan Swasta Tahun Ajaran 2015/2016 

Jurusan Peringkat Total  Sekolah se-
Jakarta Timur 

Peringkat Total Sekolah se-
DKI Jakarta 

IPA 23 97 94 382 

IPS 19 115 104 444 

Sumber: Disdik DKI Jakarta (2015) 

Berdasarkan data diatas, untuk meraih peringkat tersebut bukanlah hal 

yang mudah, adanya keterlibatan kepemimpinan seorang kepala sekolah 

didalamnya. Berbagai macam cara-cara positif yang dapat dilakukan oleh kepala 

sekolah untuk meningkatkan kinerja para guru, seperti memberikan penghargaan 

kepada para guru untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Para guru akan terdorong 

untuk aktif dalam mengerjakan pekerjaannya. Kinerja para guru tersebut akan 

berdampak pada prestasi murid-muridnya, dapat dilihat dari tahun 2001-2014 

selalu mendapatkan piala melebihi target yang telah ditetapkan. Prestasi yang 

dihasilkan oleh murid-murid SMA Budhi Warman II Jakarta lebih banyak pada 
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bidang non akademik, salah satunya adalah murid SMA Budhi Warman II 

menjadi juara pertama lomba lompat jauh O2SN tahun 2014 se-Jakarta Timur, 

dan menjadi wakil tingkat provinsi DKI Jakarta. Awalnya ditargetkan sebanyak 

11-15 piala, hasil yang telah diperoleh melebihi target yaitu sebanyak 14-29 piala. 

(sumber: SMA Budhi Warman II Jakarta) 

Tabel 1.3 Perolehan Piala SMA Budhi Warman II Jakarta  

TAHUN AJARAN TARGET PEROLEHAN PIALA PENCAPAIAN PIALA 

2001-2002 11 15 

2002-2003 11 14 

2003-2004 11 15 

2004-2005 12 16 

2010-2011 12 26 

2011-2012 12 29 

2012-2013 15 25 

2013-2014 15 16 

Sumber: SMA Budhi Warman II Jakarta  

Pemimpin yang berperan aktif dalam mengelola organisasi, maka akan 

menciptakan komitmen organisasi pada karyawan yang ikut bertanggung jawab 

pada pekerjaannya. Seorang pemimpin yang baik dapat mengatur keinginan 

karyawan. Kepemimpinan yang sesuai dengan konteks komitmen organisasi yakni 

kepemimpinan transformasional. Komitmen organisasi berkaitan dengan sikap 

karyawan yang menunjukkan loyalitas pada perusahaan, dan bagaimana seorang 

karyawan memiliki kesediaan bekerja keras untuk perusahaan, sehingga karyawan 
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merasa senang dengan pekerjaannya dan tetap ingin bertahan di perusahaan 

tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan perusahaan. Karyawan yang 

mempunyai kesediaan berkerja keras dan tidak ada keinginan keluar dari 

perusahaan, maka hal tersebut merupakan suatu modal dasar untuk mendorong 

terciptanya komitmen organisasi. Ditengah proses, seseorang dapat saja 

kehilangan komitmen karena berbagai sebab. Komtimen organisasi menurut 

Ivancevich (2007) adalah perasaan idenifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang 

ditunjukkan oleh karyawan terhadap organisasi. Mu (2012) menyebutkan dalam 

penelitiannya bahwa adanya pengaruh positif kepemimpinan transformasional 

pada komitmen organisasi. Komitmen organisasi juga mempengaruhi faktor yang 

lain. Hal itu juga dibuktikan pada hasil penelitian Susanty (2013) mengemukakan 

bahwa komitmen organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Konteks kepuasan kerja, memang bukanlah hal yang mudah untuk 

memuaskan karyawan. Kepuasan kerja itu sendiri merupakan hal yang bersifat 

individual. Hasibuan (2007) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan  kerja 

dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi antara keduanya. 

Bangun (2012) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai penilaian atas suatu 

pekerjaan apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan, 

serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Kepuasan kerja dapat 

diartikan sebagai sikap seseorang atas suatu hal atau pengalaman yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Pengaruh kepemimpinan..., Putri Rajeng Lidyaningsih, Ma.-IBS, 2016



8 
 

Indonesia Banking School 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Caniago (2014) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh postif terhadap kinerja. 

Kinerja seorang karyawan sama hal nya dengan kepuasan kerja karyawan, 

yaitu bersifat individual. Setiap karyawan memiliki kemampuan yang berbeda-

beda dalam menjalankan pekerjaannya. Kinerja merupakan hasil atau prestasi 

kerja seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan tujuan organisasi Rivai dan Basri 

(2005). Hasil dari kinerja tersebut dapat menentukan tingkat kepuasan kerja 

karyawan, komitmen untuk organisasi dan gaya kepemimpinan. Hal itu 

dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Bass dan Avolio (1995) 

menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional akan lebih menekankan pada 

insentif yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan fokus 

dalam menyelesaikan pekerjaan (Thamrin, 2012). 

Salah satu tujuan utama pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Saat ini, sangat dibutuhkan profesionalisme para pendidik (guru), karena 

guru sebagai tenaga ahli merupakan salah  satu modal utama bagi terciptanya 

generasi penerus bangsa yang berkompeten dan berkualitas, maka guru dituntut 

harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Didalam proses belajar mengajar 

guru mempunyai banyak peran seperti pengajar, manajer kelas, supervisor, 

motivator, konsuler, dan eksplorator (Hamalik, 2003).  

Bila dilihat dari peran guru tersebut diharapkan peserta didik dapat 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
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keterampilan yang dimiliki baik soft skill maupun hard skill. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, apabila semua peran guru dilaksanakan dengan baik, maka 

guru akan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi sehingga akan menciptakan 

komitmen untuk tetap pada pekerjaannya dan akan menghasilkan kinerja yang 

maksimal. 

Berdasarkan dari peran-peran guru yang telah dijelaskan, maka diharapkan 

efisiensi sumber daya manusia para guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta 

dapat ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan gaya 

kepemimpinan transformasional agar para guru tetap dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam mengajar, dan mandiri, sehingga akan menciptakan 

komitmen untuk tetap mengajar dan juga mendapatkan kepuasan kerja yang 

menyenangkan. Apabila semuanya dapat dilakukan dengan baik, maka akan 

tercipta kinerja yang tinggi serta dapat mengurangi perpindahan guru tetap ke 

sekolah lain. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memilih guru tetap SMA Budhi 

Warman II Jakarta sebagai objek penelitian. Oleh karena itu peneliti mengambil 

judul: 

“Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Secara 

Langsung Serta Melalui Komitmen Organisasi DanKepuasan Kerja  

Studi pada Guru Tetap SMA Budhi Warman II Jakarta” 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitiaan 

Luasnya ruang lingkup objek penelitian dan agar penelitian ini dapat 

berfokus pada permasalahan yang ingin diteliti, maka peneliti menetapkan batasan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah SMA Budhi Warman II Jakarta, yaitu Bapak Pujiyanto 

telah memimpin selama 11 tahun terhitung dari tahun 2005 sampai 2016. 

Berdasarkan hasil interview dari beberapa guru tetap pada tanggal 22 

Agustus 2016, hasil yang diperoleh adalah Bapak Pujiyanto merupakan 

sosok pemimpin yang menginspirasi, dan sering memotivasi bawahannya 

baik guru maupun staff sekolah agar dapat bekerja lebih baik lagi, 

sehingga guru tetap maupun staff sekolah merasa nyaman bekerja dibawah 

kepemimpinan Bapak Pujiyanto yang memiliki gaya kepemimpinan 

transformasional. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai 

pemimpin yang memotivasi pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah 

tujuan, bukan untuk kepentingan pribadi jangka pendek, dan untuk 

mencapai prestasi dan aktualisasi diri, bukan demi perasaan aman 

(Ivancevich, 2007). Pemimpin yang mampu menerapkan gaya 

kepemimpinan transformasional, akan mampu mendorong pengikut untuk 

menyadari pentingnya hasil pekerjaan, mendorong pengikut untuk 

mendahulukan kepentingan organisasi, dan mendorong untuk mencapai 

kebutuhan yang lebih tinggi. Bapak Pujiyanto memberikan berbagai sudut 

pandangnya untuk membantu para guru tetap memecahkan masalah dalam 

organisasinya, yaitu sekolah. Berdasarkan hasil interview tersebut, Bapak 
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Pujiyanto memiliki karakteristik yang sesuai dengan gaya kepemimpinan 

transformasional. Salah satu cara untuk mendukung kepemimpinan 

transformasional implementasinya adalah untuk membangun komitmen 

organisasi. Raja (2011) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah 

kekuatan yang saling berhubungan melalui identifikasi individu dengan 

keterlibatannya dalam organisasi, serta kemauan untuk mengerahkan 

upaya dan tetap dalam organisasinya. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi adalah kepuasan kerja. Kepuasan 

kerja diartikan sebagai perasaan karyawan tentang ukuran yang berbeda 

dari pekerjaan mereka, hal tersebut adalah tingkat kesenangan mereka 

dalam pekerjaannya. Jika kepuasan kerja seseorang tinggi, maka kinerja 

yang akan dihasilkan optimal. Kinerja merupakan penampilan hasil karya 

personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi (Ilyas, 

2001).  

2. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang menerapkan gaya 

kepemimpinan transformasional, berperan sebagai berikut: 

a. Atasan tertinggi di sekolah. 

b. Yang membawahi guru-guru di sekolah. 

c. Yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dari 

bawahannya yaitu para guru. 

d. Sebagai supervisor bagi guru-guru di sekolah. 

3. Penelitian hanya dilakukan di SMA Budhi Warman II, Jakarta. Hal ini 

dilakukan karena sebagai sekolah swasta harus memerhatikan efisiensi dan 
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kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, supaya kinerja sekolah dapat 

tercapai dengan baik, dan proses pelayanan pendidikan akan tersampaikan 

dengan tepat. Kinerja sekolah SMA Budhi Warman II, Jakarta dapat 

dilihat dari berbagai macam prestasi yang didapat oleh siswa, baik dari 

segi akademik maupun non-akademik. 

4. Penelitian hanya dilakukan terhadap guru tetap SMA Budhi Warman II, 

Jakarta. Sebagai bagian dari sumber daya manusia suatu organisasi, guru 

harus mencapai suatu kepuasan kerja dan tetap berkomitmen pada 

pekerjaannya, agar dapat menciptakan hubungan yang baik didalam 

sebuah organisasi dan kepercayaan antar sesama guru. Berdasarkan kurun 

waktu selama sepuluh tahun terakhir, guru-guru tetap yang sudah 

mengajar lama dari awal dibangunnya sekolah tersebut hingga sekarang 

masih tetap mengajar. Hanya ada beberapa yang mengundurkan diri 

karena pindah ke sekolah lain. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam berbagai 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi guru tetap di SMA Budhi Warman II 

Jakarta? 

2. Apakah kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja guru tetap di SMA Budhi Warman II Jakarta? 
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3. Apakah kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja guru tetap di SMA Budhi Warman II Jakarta? 

4. Apakah komitmen organisasi guru memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja guru tetap di SMA Budhi Warman II Jakarta? 

5. Apakah kepuasan kerja guru tetap memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja guru di SMA Budhi Warman II Jakarta? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan menganalisis apakah kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi guru tetap. 

2. Menguji dan menganalisis apakah kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja guru tetap. 

3. Menguji dan menganalisis apakah kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja guru tetap. 

4. Menguji dan menganalisis apakah komitmen organisasi guru memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja guru tetap. 

5. Menguji dan menganalisis apakah kepuasan kerja guru memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja guru tetap. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan didapat dari terlaksananya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia khusunya mengenai kepemimpinan. 

Dimana untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari komitmen 

organisasi pada guru, dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan tentang kepemimpinan. 

2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang 

berguna bagi organisasi untuk mengembangkan strategi manajemen 

sumber daya manusia. Selain itu juga menjadi salah satu acuan dalam 

mengembangkan praktek dalam meningkatkan komitmen organisasi 

karyawan dan kepuasan kerja karyawan. Diharapkan dengan adanya 

penelitian ini, organisasi dapat menentukan strategi yang sesuai untuk 

mengatasi permasalahan sumber daya manusia dan dapat mencapai 

tujuan organisasi dengan kinerja yang baik. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah, ruang lingkup penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan 

kepemimpinan transformasional, komitmen organisasi karyawan, 

kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan. Pengembangan kerangka 

pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan  hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian guru SMA Budhi 

Warman II Jakarta. Populasi dan sampel penelitian, jenis data, metode 

pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model penelitian teknik 

pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisa data yang diperoleh peneliti dari angket yang 

telah disebarkan kepada responden sebagai sumber data primer. Data 

penelitian ini adalah hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada 

40responden. Adapun data lain diperoleh melalui pengamatan atau 

observasi, dan studi pustaka yang digunakan peneliti sebagai data sekunder 

atau penunjang guna melengkapi dan memperluas data utama. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pada bab 

empat sebelumnya, memberikan saran dari peneliti untuk objek SMA 

Budhi Warman II Jakarta, dan saran untuk penelitian yang sejenis 

berikutnya serta implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Gaya Kepemimpinan 

 Kepemimpinan adalah suatu aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang 

lain agar mereka mau diarahkan untuk dapat mencapai tujuan. Kepemimpinan 

merupakan suatu kebutuhan yang penting karena adanya keterbatasan-

keterbatasan tertentu dalam diri setiap individu. Wibowo (2015) mengatakan 

bahwa kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan individu dengan 

menggunakan kekuasaannya untuk melakukan proses yang dapat mempengaruhi, 

memotivasi, dan mendukung usaha yang memungkinkan orang lain untuk 

memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Di suatu organisasi, 

sifat kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang membantu anggota 

organisasi untuk dapat mengidentifikasikan tujuannya, sehingga pemimpin bisa 

memberikan motivasi dan juga gagasan pada anggota organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 Peran utama seorang pemimpin adalah mempengaruhi individu lain untuk 

dapat mencapai tujuan. Pemimpin akan menciptakan sebuah visi yang dapat 

menginspirasi individu lain untuk mencapai visi tersebut dan memperluas diri 

mereka di luar kapabilitas normalnya. Perilaku atau gaya kepemimpinan saling 

berhubungan dengan perilaku organisasi, dan kepemimpinan yang berhasil akan 
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memainkan peranan dan kontribusinya yang besar dalam kehidupan organisasi 

yang selalu berinteraksi dengan lingkungan yang selalu mengalami perubahan 

secara terus-menerus (Wibowo, 2015). Schein (1995) mengatakan bahwa sebagai 

individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya, ketika ada perubahan yang 

diperlukan dalam organisasi, maka pemimpin harus bisa menjadi agen perubahan 

(Bass, 2000). 

 Pendekatan kepemimpinan yang utama, dibagi menjadi empat teori 

kepemimpinan menurut Soekarso dan Putong (2015) yang dikenal sebagai 

berikut: 

1. Teori Sifat (Traits theory) 

Metode analisis teori ini, memusatkan perhatian pada sifat spesifik atau 

ciri kepribadian, sosial, fisik, dan psikologis yang membedakan antara 

pemimpin dan yang bukan pemimpin. 

2. Teori Perilaku (Behavior theory)  

Analisis teori ini memusatkan perhatian pada karakteristik perilaku 

tindakan yang dilakukan pemimpin dalam melaksankan pekerjaan 

manajerial. 

3. Teori Kontingensi (Contingency theory) 

Metode analisis ini memusatkan perhatian pada hukum situasi (Law of  

the situation), bahwa setiap situasi yang berbeda akan mempengaruhi 

gaya kepemimpinan yang bervariasi, berubah-ubah sesuai karakter 

situasional. 
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4. Teori Lain (Pendekatan terbaru) 

Analisis teori ini merupakan pendekatan terbaru dan masa depan dari teori 

kepemimpinan, dimana teori ini mencoba memahami suatu situasi atau 

kejadian yang ditingkatkan dengan mengetahui hubungan sebab-akibat 

atau kausal.  

2.1.2 Kepemimpinan Tranformasional  

 Seorang pemimpin yang berkualitas memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan sumber daya manusia yang telah dimiliki secara optimal untuk 

dapat mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi 

akan menentukan kualitas kepemimpinan seseorang, salah satu metode 

kepemimpinan yang dapat digunakan untuk menentukan masalah tersebut adalah 

model kepemimpinan transformasional. 

Givens (2008) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah 

tindakan yang dapat memberikan inspirasi pengikut untuk mencapai lebih banyak 

hal dengan memusatkan pada nilai-nilai pengikut dan membantu pengikut 

menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai organisasi. Pendapat lain juga 

mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan kegiatan 

tentang memimpin, mengubah strategi dan budaya organisasi sehingga menjadi 

lebih sesuai dengan lingkungan sekitarnya (Wibowo, 2015). Pemimpin 

transformasional adalah agen perubahan yang memberi energi dan mengarahkan 

pekerja dengan serangkaian nilai-nilai dan perilaku organisasi. 
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Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu faktor penting 

dalam organisasi yang memerlukan keselarasan dengan lingkungan. Tanpa 

pemimpin transformasional, organisasi akan pasif bahkan menjadi tidak selaras 

dengan lingkungan mereka. McShane dan Von Glinow (2010) membagi 

komponen yang terdapat dalam kepemimpinan transformasional adalah sebagai 

berikut: (Wibowo, 2015) 

1. Membangun visi strategis (Develop a strategic vision) 

Pemimpin transformasional membuat visi masa depan organisasi yang 

mengikat bawahannya untuk mencapai sasaran yang mungkin tidak 

terpikirkan oleh mereka. 

2. Mengkomunikasikan visi (Communicate the vision) 

Apabila visi adalah aset kepemimpinan transformasional, 

mengkomunikasikan visi merupakan sebuah proses. Kualitas 

kepemimpinan yang paling penting adalah tentang bagaimana pemimpin 

dapat membangun dan berbagi visi mereka untuk organisasi. 

3. Pemodelan visi (Model the vision) 

Pemimpin transformasional tidak hanya berbicara tentang visi, tetapi 

mereka menciptakan visi. Mereka akan melangkah keluar dari 

kenyamanan pekerjaannya dan melakukan sesuatu yang mencerminkan 

visi. 

4. Membangun komitmen pada visi (Build commitment to the vision) 

Mentransformasikan visi ke dalam realitas memerlukan komitmen pekerja. 

Pemimpin transformasional membangun komitmen ini dengan beberapa 
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cara, seperti kata-kata, simbol, dan ukuran untuk membangun semangat 

yang memberikan energi pada setiap individu untuk menerima visi sebagai 

haknya. 

Shibru dan Darshan (2011) membagi empat karakteristik kepemimpinan 

transformasional, antara lain: 

1. Idealized influence 

Idealized influence merupakan elemen dari kepemimpin transformasional. 

Pemimpin transformasional akan bertindak dengan cara mengutamakan 

bawahannya, sehingga membuat mereka menjadi panutan bagi bawahan 

mereka. Para pemimpin yang dikagumi, dihormati, dan terpercaya, 

membuat bawahannya mengidentifikasi diri dengan kepribadian 

karismatik mereka dan tertarik untuk meniru perilaku pemimpinnya. 

2. Inspirational Motivation 

Inspirational motivation memberikan dorongan untuk meningkatkan 

kesadaran pekerja tentang visi, misi organisasi, dan berkomitmen untuk 

visi adalah kunci dasar dari faktor ini. Indikator kunci dari motivasi 

inspirasional adalah visi organisasi yang berupa komunikasi, menantang 

pekerja agar mereka merasa terdorong, bekerjasama dengan pekerja, dan 

memberikan kebebasan adalah nilai-nilai inti dari motivasi inspirasional.  

3. Intellectual Stimulation 

Intellctual stimulation disebut sebagai pemimpin yang menantang ide-ide 

dan nilai-nilai pengikut mereka untuk memecahkan masalah. Melalui 

stimulasi intelektual, pemimpin transformasional mampu menunjukkan 
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pengikut mereka cara-cara baru dalam melihat masalah. Para pemimpin 

yang seperti itu, akan mendorong pengikutnya untuk menggunakan 

pemikiran non-tradisional untuk menyelesaikan masalah tradisional dan 

mereka cenderung akan mendengarkan ide-ide dari bawahan, bahkan jika 

ide-ide mereka berbeda dari bawahannya. Pemimpin yang merangsang 

intelektualitas melihat keuntungan dari menciptakan kesatuan dalam 

keragaman dengan menyatukan dan mengintegrasikan beragam perspektif, 

mereka mampu menciptakan ide-ide yang benar-benar baru daninisiatif. 

4. Individualized considerate 

Individualized considerateadalah perilaku yang selalu mendengarkan 

dengan penuh kepedulian dan memberikan perhatian khusus, dukungan, 

semangat, dan usaha pada kebutuhan prestasi dan pertumbuhan 

bawahannya. Pemimpin transformasional memiliki perhatian khusus 

terhadap kebutuhan bawahan dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang 

mereka harapkan. Bawahan dan rekan kerja dikembangkan secara 

berurutan dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki. Perhatian ini 

sangat mempengaruhi kepuasan bawahan terhadap atasannya dan dapat 

meningkatkan produktivitas bawahan dengan memberikan perhatian, maka 

akan menimbulkan antara lain dalam bentuk memperlakukan bawahan 

secara individu dan mengekspresikan penghargaan untuk setiap pekerjaan 

yang baik. 
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 Wahab et al., (2014) menyusun indikator kepemimpinan transformasional 

sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Tabel Indikator Kepemimpinan Transformasional 

No Kepemimpinan Transformasional 
1 Pimpinan (Kepala Sekolah) menyatakan dengan keyakinan bahwa tujuan 

dapat dicapai 
2 Pimpinan (Kepala Sekolah) berani menghadapi resiko dari tindakan yang 

diambil 
3 Pimpinan (Kepala Sekolah) memiliki keyakinan dalam pengambilan 

keputusan 
4 Pimpinan (Kepala Sekolah) memperlakukan para guru dengan hormat 
5 Pimpinan (Kepala Sekolah) menekankan pentingnya menyelesaikan misi 

bersama 
6 Pimpinan (Kepala Sekolah) berbicara masa depan SMA Budhi Warman II 

Jakarta dengan optimis 
7 Pimpinan (Kepala Sekolah) memiliki visi dan misi yang jelas dalam 

mencapai tujuan SMA Budhi Warman II 
8 Pimpinan (Kepala Sekolah) menjelaskan pentingnya memiliki tujuan yang  

jelas 
9 Pimpinan (Kepala Sekolah) selalu bekerja sama dalam menjalankan tugas 
10 Pimpinan (Kepala Sekolah) mengatakan dengan penuh antusias tentang hal-

hal yang harus dilakukan 
11 Pimpinan (Kepala Sekolah) memberikan harapan tinggi pada kemampuan 

para guru 
12 Pimpinan (Kepala Sekolah) membantu untuk mengembangkan potensi 

pribadi Saya 
13 Pimpinan (Kepala Sekolah) melihat setiap individu memiliki kemampuannya 

sendiri 
14 Pimpinan (Kepala Sekolah) mendorong berbagi  ide-ide baru 
15 Pimpinan (Kepala Sekolah) memberikan berbagai sudut pandang ketika Saya 

memecahkan masalah 
16 Pimpinan (Kepala Sekolah) memberikan kesempatan kepada para guru  

untuk mengungkapkan pendapat 
17 Pimpinan (Kepala Sekolah) memperlakukan para guru sebagai individu, 

bukan sebagai anggota dari kelompok 
18 Pimpinan (Kepala Sekolah) mengurus kesejahteraan para guru dari berbagai 

sudut pandang 
19 Pimpinan (Kepala Sekolah) mengusulkan cara baru untuk menyelesaikan  

pekerjaan 
20 Pimpinan (Kepala Sekolah) menyediakan fasilitas yang memadai saat 

menjalankan tugas 
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2.1.3 Komitmen Organisasi 

 Kunci untuk membentuk keberhasilan suatu organisasi tergantung pada 

komitmen karyawan terhadap organisasi. Komitmen terhadap organisasi adalah 

lebih dari sekedar keanggotaan formal, yang meliputi sikap untuk tegas dan 

kemauan untuk mengejar segala sesuatu demi organisasi.  

 Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

situasi di mana seorang karyawan sejalan dengan organisasi tertentu, serta tujuan 

dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada bagaimana organisasi 

membuat kompetensi manusia, tetapi juga bagaimana mendorong komitmen 

organisasi karyawan (Bakan et al., 2011). Komitmen organisasi merupakan 

motivator terkuat yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk bekerja 

dengan baik, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan keterampilan. Komitmen 

organisasi penting bagi organisasi karena untuk mengetahui pencapaian organisasi 

yang berupa tujuan, produktivitas, absensi dan perputaran karyawan (Tella et al., 

2007).  

 Komitmen organisasi merupakan variabel yang tidak berdiri sendiri, 

melainkan terdiri dari beberapa komponen. Allen dan Meyer (1990) mengajukan 

tiga bentuk komitmen organisasi, yaitu sebagai berikut (Eslami dan Gharakhani, 

2012):  

 

 

Pengaruh kepemimpinan..., Putri Rajeng Lidyaningsih, Ma.-IBS, 2016



24 
 

Indonesia Banking School 
 

1. Komitmen afektif (Affective commitment) 

Komitmen afektif menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasi 

diri, keterlibatan dalam suatu organisasi, dan ikatan emosional. Karyawan 

yang komitmen organisasinya berdasarkan komitmen afektif yang kuat 

akan meneruskan bekerja dengan perusahaan karena keinginan mereka 

sendiri, berdasarkan tingkat identifikasinya dengan perusahaan dan 

kesediannya untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. 

Seseorang menetap pada suatu organisasi karena mereka 

menginginkannya (want to). Hal ini disebabkan karena individu menetap 

dalam suatu organisasi karena keinginannya sendiri. 

2. Komitmen normatif (Normative commitment) 

 Keyakinan individu tentang tanggung jawab terhadap organisasi. Normatif 

 merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus dia 

 berikan kepada organisasi, dan tindakan tersebut merupakan hal benar 

 yang harus dilakukan. Karyawan dengan komitmen normatif yang kuat 

 akan tetap bergabung dalam organisasi karena mereka harus melakukan 

 sesuatu (ought to do). Individu tetap tinggal pada suatu organisasi karena 

merasa wajib untuk loyal pada organisasi tersebut. 

2. Komitmen kontinuan (Continuance commitment) 

Komitmen individu yang didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang 

harus dikorbankan bila akan meninggalkan organisasi. Individu 

memutuskan menetap pada suatu organisasi karena menganggapnya 
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sebagai suatu pemenuhan kebutuhan. Seseorang tersebut dikatakan 

menjadi anggota organisasi karena mereka membutuhkannya (need to). 

Individu yang memutuskan menetap pada suatu organisasi karena 

menganggapnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dapat dikatakan 

memiliki komitmen kontinuan. 

 Hal yang umum dari ketiga pendekatan tersebut adalah pandangan bahwa 

komitmen merupakan kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antara 

karyawan dengan organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan individu 

untuk tetap berada atau meninggalkan organisasi. 

2.1.3.1 Pedoman Untuk Meningkatkan Komitmen Organisasi 

 Luthans (2011) memberikan beberapa pedoman untuk meningkatkan 

komitmen organisasi, antara lain: 

1. Commit to people-first values 

Organisasi mempunyai komitmen pada nilai-nilai yang mengutamakan 

pada anggota organisasinya. Hal tersebut dilakukan dengan pernyataan 

secara tertulis, memilih pimpinan yang tepat, dan melakukan apa yang 

diperintahkan. Jika organisasi menjalankan nilai-nilai tersebut dengan baik, 

maka akan menciptakan komitmen karyawan yang tinggi terhadap 

organisasi. 

2. Clarify and communicate your mission 

Organisasi memberikan keterangan dan mengkomunikasikan misi dan 

ideologi. Dimana hal tersebut dilakukan secara kharismatik dengan 
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menggunakan praktik perekrutan berbasis nilai, penekanan pada orientasi 

berbasis nilai dan pelatihan, serta membangun budaya. 

3. Guarantee organizational justice 

Organisasi menjamin keadilan organisasional. Organisasi harus 

mempunyai prosedur yang lengkap, dan menyelengarakan komunikasi dua 

arah secara luas. Maka, organisasi dapat menjamin keadilan untuk 

karyawannya, akan membuat karyawan merasa diperhatikan dalam 

pekerjaannya, sehingga membuat mereka berkomitmen untuk tetap pada 

organisasinya. 

4. Create a sense of community 

Organisasi membangun perasaan sebagai komunitas dengan membangun 

kesamaan berbasis nilai, saling berbagi, saling memanfaatkan dan bekerja 

sama, serta tumbuh bersama. 

5. Support employee development 

Organisasi mendukung pengembangan pekerja. Organisasi mempunyai 

komitmen untuk aktualisasi yang mengupayakan tantangan kerja pada 

tahun pertama, setelah itu memperkaya dan memberdayakan tantangan 

tersebut. Organisasi juga mengupayakan mengadakan aktivitas yang 

berfungsi untuk pengembangan pekerja agar mereka merasakan dukungan 

yang nyatayang dilakukan organisasi tempat mereka bekerja, maka hal 

tersebut bisa membuat pekerja berkomitmen untuk tetap tinggal pada 

organisasinya. 
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Dullah et al., (2010) menyusun indikator komitmen organisasi sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Tabel Indikator Komitmen Organisasi 

No Komitmen Organisasi 

1 
Saya akan merasa senang disepanjang karir saya dengan SMA Budhi 
Warman II 

2 
Saya benar-benar merasa masalah SMA Budhi Warman II seperti masalah 
saya sendiri 

3 Saya merasakan ada keterikatan yang kuat dalam SMA Budhi Warman II 
4 Saya akan merasa bersalah meninggalkan SMA Budhi Warman II saat ini 

5 
Saya merasakan ada kewajiban untuk tetap dengan SMA Budhi Warman II 
saat ini 

6 SMA Budhi Warman II layak mendapatkan loyalitas Saya 

7 
Akan sangat sulit untuk meninggalkan SMA Budhi Warman II saat ini, 
bahkan jika Saya ingin 

8 
Sekarang ini, bertahan di SMA Budhi Warman II merupakan sebuah 
keharusan dibanding dengan keinginan Saya 

9 
Saya merasa bahwa hanya memiliki sedikit pilihan untuk 
mempertimbangkan keluar dari SMA Budhi Warman II 

 

2.1.4 Kepuasan Kerja 

 Setiap individu ingin mendapatkan pekerjaan karena dengan bekerja 

mereka mengharapkan imbalan untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini, sering 

kali terjadi bahwa dengan mengharapkan imbalan dirasa belum cukup. Mereka 

berharap mendapatkan kepuasan kerja dari pekerjaannya. Kepuasan kerja 

diartikan sebagai sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya (Hasibuan, 2007). 
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 Kepuasan kerja adalah sejauh mana seseorang menunjukkan rasa senang 

atau memenuhi tanggung jawab pekerjaanya (Griffin dan Moorhead, 2013). 

Apabila karyawan puas dengan pekerjaan mereka, maka mereka akan cenderung 

menunjukkan tingkat absensi yang rendah, dan berkomitmen tinggi untuk 

menghasilkan hasil yang positif untuk organisasi dan juga mereka akan menetap 

dalam organisasi. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas dengan pekerjaan mereka 

cenderung memiliki absensi yang lebih tinggi dan tingkat stres yang tinggi 

sehinggadapat mempengaruhi efektivitas rekan kerja lainnya, selain itu mereka 

memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk beralih ke perusahaan lain. Pada 

umumnya seseorang merasa puas dengan pekerjaanya karena tujuannya tercapai 

dan memperoleh penilaiaan yang adil dari pimpinannya (Koesmono, 2005). 

2.1.4.1 Aspek-Aspek Kepuasan Kerja 

  Robbins dan Coulter (2007) menyatakan bahwa ada lima aspek kepuasan 

kerja, yaitu sebagai berikut:    

1. Kerja yang secara mental menantang  

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi 

mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan 

kemampuan mereka dalam menawarkan tugas, kebebasan dan umpan 

balik mengenai keahlian mereka dalam mengerjakan tugas 

tersebut.Karakteristik ini membuat kerja seseorang secara mental 

tertantang. Pekerjaan yang kurang menantang akan menciptakan 

kebosanan, sebaliknya jika terlalu banyak pekerjaan yang menantang 

akan menciptakan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, 
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kebanyakan karyawan akan mengalamai kesenangan dan kepuasan 

dalam bekerja.  

2. Ganjaran yang pantas  

Para karyawan menginginkan pemberian upah dan kebijakan promosi 

yang mereka anggap adil dan sesuai dengan harapan mereka. Upah 

terlihat adil apabila yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat 

keterampilan individu, dan standar  upah karyawan, kemungkinan 

besar akan menghasilkan kepuasan. Tidak semua orang mengejar uang. 

Banyak orang yang bersedia menerima uang yang lebih kecil untuk 

bekerja dalam tempat yang lebih diinginkan atau dalam pekerjaan yang 

kurang mendesak atau mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam 

pekerjaan yang mereka lakukan pada saat jam-jam kerja. Maksud dari 

pembahasan tersebut menunjukkan bahwa besarnya upah bukanlah 

jaminan untuk mencapai kepuasan, namun yang lebih penting adalah 

persepsi keadilan.Sama dengan karyawan yang berusaha mendapatkan 

kebijakan dan promosi yang lebih banyak, dan status sosial yang ingin 

ditingkatkan. Individu-individu yang mempersepsikan bahwa 

keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil kemungkinan besar 

akan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka.   

3. Kondisi kerja yang mendukung  

Karyawan akan peduli dengan lingkungan kerja mereka, baik untuk 

kesenangan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. 

Studi-studi yang telah dilakukan menemukan bahwa karyawan lebih 

Pengaruh kepemimpinan..., Putri Rajeng Lidyaningsih, Ma.-IBS, 2016



30 
 

Indonesia Banking School 
 

menyukai lingkungan kerja yang tidak berbahaya, seperti temperatur, 

cahaya, kebisingan, dan faktor lingkungan lain harus diperhitungkan 

dalam pencapaian kepuasan kerja.  

4. Rekan kerja yang mendukung  

Orang-orang akan mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau 

prestasi yang berwujud dari rekan kerja. Bagi kebanyakan karyawan, 

kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Sudah hal yang 

biasa apabila mempunyai rekan kerja yang ramah dan yang 

mendukung agar kepuasan kerja meningkat. Perilaku atasan saat ini 

juga merupakan penentu utama dari kepuasan. 

5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan  

Pada dasarnya orang yang mempunyai tipe kepribadian sama dengan 

pekerjaan yang mereka pilih, seharusnya mereka mempunyai 

keterampilan dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan  

dari pekerjaan mereka. Akan lebih besar kemungkinannya untuk 

berhasil dalam pekerjaan tersebut, dan lebih memungkinkan untuk 

mencapai kepuasan yang tinggi dari pekerjaan mereka. 

2.1.4.2 Faktor-Faktor Kepuasan Kerja 

 Mangkunegara (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor kepuasan kerja 

berhubungan dengan turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan, dan 

ukuran organisasi, dimana akan dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Turnover 

Kepuasan kerja yang lebih tinggi dapat dihubungkan dengan turnover 

pegawai yang rendah, sedangkan pegawai-pegawai yang kurang puas, 

biasanya tingkat turnovernya lebih tinggi. 

2. Tingkat ketidakhadiran (absensi) kerja 

Pegawai-pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya 

(absen) tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak 

logis dan subjektif.  

3. Umur 

Ada kecenderungan dimana pegawai yang berumur lebih tua, merasa lebih 

puas daripada pegawai yang berumur relatif muda. Hal ini diasumsikan 

bahwa pegawai yang lebih tua, merasa lebih berpengalaman dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya, sedangkan pegawai 

yang berusia muda mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, 

tetapi jika antara harapannya dengan realita kerja terdapat kesenjangan 

atau ketidakseimbangan, maka akan menyebabkan mereka menjadi tidak 

puas. 

4. Tingkat pekerjaan 

Pegawai-pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi 

cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki pekerjaan yang 

lebih rendah. Pegawai yang tingkat pekerjaannya lebih tinggi 

menunjukkan kemampuan kerja yang baik dan aktif dalam menyampaikan 

ide-ide serta kreatif dalam bekerja. 
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5. Ukuran organisasi perusahaan 

Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan pegawai. 

Hal ini disebabkan karena besar kecilnya suatu perusahaan maka akan 

berhubungan pula dengan kordinasi, komunikasi, dan partisipasi pegawai. 

 

Wahab et al., (2014) menyusun indikator kepuasan kerja sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kepuasan Kerja 

 

2.1.5 Kinerja  

 Kinerja merupakan hasil atau upaya seseorang untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Jika hasil yang dikerjakan optimal, maka kinerja karyawan bersifat 

positif. Amstrong (2010) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil yang 

No Kepuasan Kerja 

1 Banyaknya siswa yang berada dibawah tanggung jawab Saya 

2 Peluang mengembangkan keahlian dalam  profesi Saya 

3 Peluang untuk mendiskusikan masalah dengan manajemen sekolah 

4 Saya mempercayai manajemen sekolah 

5 Saya memiliki karir dalam sistem sekolah ini 

6 Peluang Saya menaikkan  keahlian dibidang  yang  Saya minati 

7 Fasilitas fisik (temperature ruangan, cahaya) di SMA Budhi Warman II baik 

8 Kompetensi profesional dan kepemimpinan pada manajemen 

9 Saya merasa puas dengan banyaknya mata pelajaran yang diajarkan 

10 Tata letak peralatan yang baik di sekolah 

11 Fasilitas mengajar yang  menunjang 

12 Saya merasa puas dengan tugas yang Saya  kerjakan 
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dicapai dan catatan prestasi seseorang. Kinerja dapat dianggap sebagai perilaku 

atau cara di mana organisasi, tim dan individu melihat pekerjaan yang dilakukan.  

 Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja 

dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja 

individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi 

adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. 

 Kinerja yang tinggi dapat diwujudkan, apabila dikelola dengan baik. Itulah 

sebabnya setiap organisasi perlu menerapkan manajemen kinerja. Didalam 

manajemen kinerja, seringkali seseorang membuat kesalahan dengan menduga 

bahwa mengevaluasi kinerja adalah manajemen kinerja. Mengevaluasi kinerja 

atau memberikan penilaian atas kinerja merupakan sebagian dari sistem 

manajemen kinerja. Manajemen kinerja diartikan sebagai sebuah proses 

komunikasi yang berkesinambungan atau berlangsung secara terus-menerus, yang 

dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara seorang karyawan dengan penyedia 

langsungnya (Bacal, 2005). Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan 

yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Dapat 

disimpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan sebuah sistem yang memiliki 

sejumlah bagian yang keseluruhannya harus dilibatkan, jika organisasi dapat 

mewujudkan sistem manajemen kinerja ini, maka akan memberikan nilai tambah 

bagi organisasi, manajer dan karyawan. 
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2.1.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Pada prakteknya didalam dunia kerja, banyak kendala yang mempengaruhi 

kinerja baik kinerja organisasi maupun kinerja individu. Ada baiknya seorang 

pemimpin terlebih dulu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun 

perilaku kerja menurut Kasmir (2016) adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan dan keahlian  

Setiap individu pasti mempunyai kemampuan atau keahlian untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Karyawan yang memiliki kemampuan dan 

keahlian yang lebih baik, maka akan memberikan kinerja yang baik, 

demikian pula sebaliknya bagi karyawan yang tidak memiliki kemampuan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya secara baik dan benar, maka akan 

memberikan hasil yang kurang baik, yang pada akhirnya akan 

menunjukkan kinerja yang kurang baik. 

2. Pengetahuan 

Setiap karyawan diharuskan memiliki pengetahuan tentang pekerjaannnya. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan 

memberikan hasil pekerjaan yang baik, demikian pula sebaliknya. 

Seseorang yang mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan akan 

memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya, demikian 

sebaliknya jika karyawan tidak atau kurang memiliki pengetahuan tentang 

pekerjaannya, maka akan mengurangi hasil atau kualitas pekerjaannya 

yang akhirnya akan mempengaruhi kinerjanya. 
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3. Rancangan kerja 

Rancangan kerja penting dalam sebuah pekerjaan, karena memudahkan 

karyawan dalam mencapai tujuannya. Didalam suatu organisasi, 

rancangan pekerjaan akan mampu meningkatkan kinerja karyawannya, 

demikian pula sebaliknya jika sebuah organisasi tidak memiliki rancangan 

kerja yang kurang baik maka akan sangat mempengaruhi kinerja 

karyawannya karena karyawan akan merasa kesulitan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan benar. 

4. Kepribadian 

Setiap individu memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda satu 

sama lainnya. Seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang 

baik maka akan dapat melakukan secara benar dengan penuh tanggung 

jawab sehingga hasil pekerjaannya juga baik. 

5. Motivasi kerja 

Motivasi merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. 

Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau 

dorongan dari luar dirinya (misalnya dari pihak perusahaan), maka 

karyawan akan terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pada 

akhirnya dorongan yang baik dari dalam diri maupun dari luar diri 

seseorang akan menghasilkan kinerja yang baik. 

6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam mengatur, 

mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas 
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dan tanggung jawab yang diberikannya. Jika perilaku pemimpin 

menyenangkan, mengayomi, mendidik dan membimbing tentu akan 

membuat karyawan puas dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh 

atasannya. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. 

7. Gaya kepemimpinan  

Faktanya, gaya kepemimpinan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi 

organisasinya. Misalnya untuk organisasi tertentu dibutuhkan gaya otoriter 

atau demokratis dengan alasan tertentu pula. Gaya kepemimpinan atau 

sikap pemimpin ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

8. Budaya organisasi 

Budaya organisasi merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma 

yang berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. 

Kebiasaan-kebiasaan ini mengatur hal-hal yang berlaku dan dimensi 

secara umum serta harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan 

atau organisasi. Kepatuhan anggota organisasi untuk mengikuti kebiasaan 

atau norma ini akan mempengaruhi kinerja seseorang atau kinerja 

organisasi. 

9. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau perasaan suka seseorang 

sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Jika karyawan merasa 

senang untuk bekerja, maka hasil pekerjaannya pun akan menghasilkan 

hasil yang baik. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja. 
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10. Lingkungan kerja 

Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana yang nyaman dan dapat 

memberikan ketenangan maka akan membuat suasana kerja menjadi 

kondusif, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi 

lebih baik, karena bekerja tanpa ada gangguan. Sebaliknya, jika suasana 

atau kondisi lingkungan kerja tidak memberikan kenyamanan atau 

ketenangan, maka akan mempengaruhi karyawan dalam bekerja. 

11. Loyalitas  

Loyalitas atau kesetiaan karyawan ditunjukkan dengan terus bekerja 

sungguh-sungguh sekalipun perusahaannya dalam kondisi kurang baik. 

Karyawan yang setia juga dapat dikatakan dengan karyawan yang tidak 

membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. Karyawan yang loyal 

atau setia tentu akan mempertahankan ritme kerja tanpa terganggu oleh 

pihak pesaing. Loyalitas akan terus terbangun agar karyawan dapat 

berkerja menjadi lebih baik dengan merasa bahwa perusahaan seperti 

miliknya sendiri. 

12. Komitmen  

Membangun komitmen atau kepatuhan karyawan kepada organisasi, maka 

akan membuat karyawan berusaha untuk bekerja dengan baik dan merasa 

bersalah jika tidak dapat menepati janji atau kesepakatan yang telah dibuat. 

Maka, kepatuhan atau janji karyawan tersebut akan mempengaruhi kinerja. 
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13. Disiplin kerja 

Disiplin kerja dalam organisasi yaitu dapat berupa waktu, misalkan masuk 

kerja selalu tepat waktu, kemudian disiplin dalam mengerjakan apa yang 

telah diperintahkan kepada karyawan sesuai dengan perintah yang harus 

dikerjakan. Karyawan yang disiplin maka akan mempengaruhi kinerjanya. 

2.1.5.2 Alasan Diperlukan Evaluasi Kinerja 

Didalam organisasi, sangat diperlukan evaluasi kinerja untuk mengukur 

produktivitas setiap pegawai. Ada beberapa hal mengapa harus mengevaluasi 

kinerja pegawai, antara lain sebagai berikut (Ulfatin dan Triwiyanto, 2016) : 

1. Evaluasi harus memainkan peran yang terintegrasi 

Evaluasi harus memainkan peran yang terintegrasi dalam proses 

manajemen dan kepemimpinan. Jika seorang manajer mengartikan 

tujuan strategis ke dalam tujuan yang spesifik, kemudian ia melatih 

pegawainya untuk mencapai tujuan spesifik tersebut, tetapi jika 

manajer tidak mengevaluasi kembali pegawainya secara berkala, maka 

hal ini hanya memberikan manfaat yang sedikit.  

2. Evaluasi memungkinkan atasan dan bawahan untuk menyusun rencana 

bersama 

Evaluasi memungkinkan atasan dan bawahan untuk menyusun rencana 

bersama, mengoreksi kesalahan bersama, dan menegaskan hal-hal 

yang benar secara bersama. 
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3. Evaluasi harus melayani tujuan perencanaan karir 

Evaluasi harus melayani tujuan perencanaan karir dengan memberikan 

kesempatan pada pegawai untuk memperhatikan kelebihan dan 

kekurangannya. Hal ini dilakukan karena evaluasi selalu berdampak 

untuk membuat keputusan pada pengembangan karir pegawai, baik 

dalam bentuk kenaikan gaji atau kompensasi, maupun promosi jabatan. 

 

Janssen dan Yperen (2004) menyusun indikator kinerja sebagai berikut: 

 Tabel 2.4 Tabel Indikator Kinerja 

No Kinerja 

1 Tugas yang ditentukan selalu dilengkapi sesuai dengan deskripsi pekerjaan 

2 Semua persyaratan kinerja formal dari pekerjaan harus dipenuhi 

3 Semua tanggung jawab yang dibutuhkan dari pekerjaan harus dipenuhi 

4 Aspek dari pekerjaan yang wajib dilakukan tidak pernah diabaikan 

5 Tugas penting dalam pekerjaan sering sukses 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Research 

Gap 

1 
H.M Thamrin 

(2012) 

The Influence of 

Transformational 

Leadership and 

Organizational 

Commitment on Job 

Satisfaction and  

Employee 

Performance 

Transformational 

Leadership, 

Organizational 

Commitment, Job 

Satisfaction, 

Employee 

Performance 

1. Kepemimpinan 
transformasional 
memiliki pengaruh 
positif terhadap 
komitmen organisasi 

Pada  penelitian 
yang akan 
dilakukan, 
metode analisis 
data yang 
peneliti gunakan 
adalah Partial 
Least Square 
(PLS),  objek 
penelitian yang 
diteliti adalah 
guru tetap SMA 
Budhi Warman 
II di Jakarta dan 
sampel 
sebanyak 40 
responden. 

2. Kepemimpinan 
transformasional 
memiliki pengaruh postif 
terhadap kinerja 
karyawan 
3. Kepemimpinan 
transformasional tidak 
memiliki pengaruh 
positif pada kepuasan 
kerja 
4. Komitmen organisasi 
memiliki pengaruh 
positif kepuasan kerja 
dan kinerja karyawan 
5. Kepuasan kerja 
memiliki pengaruh 
positif terhadap kinerja 
karyawan 

2 
Dr. Adel 

Mohamed Ali 

Shurbagi (2013) 

The Relationship 

between 

Transformational 

Leadership and 

Organizational 

Commitment in 

National Oil 

Corporation of 

Libya 

Transformational 

Leadership, 

Organizational 

Commitment 

1. Adanya hubungan 
yang positif antara 
kepemimpinan 
transformasional dan 
komitmen organisasi 

Pada  penelitian 
yang akan 
dilakukan, objek 
penelitian yang 
diteliti adalah 
guru tetap SMA 
Budhi Warman 
II  di Jakarta, 
metode analisis 
yang digunakan 
adalah  Partial 
Least Square 
(PLS) 

2. Dimensi 
kepemimpinan 
transformasional 
memiliki pengaruh yang 
positif terhadap 
komponen komitmen 
organisasi 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Penelitian Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Research 

 Gap 

3 
Ana Sri 

Ekaningsih 

(2014) 

The Effect of 
Transformational 
Leadership on the 
Employees' 
Performance 
through Intervening 
Variables of 
Empowerment, 
Trust, and 
Satisfaction 
(A Study on Coal 
Companies in East 
Kalimantan) 

Transformational 

Leadership, 

Empowerment, 

Trust, Satisfaction, 

Employees' 

Performance 

1 Kepemimpinan 

transformasional 

mempengaruhi 

pemberdayaan 

Pada  penelitian 
yang akan 
dilakukan variabel 
yang digunakan 
adalah 
Kepemimpinan 
Transformasional, 
Kinerja, Komitmen 
Organisasi,  dan 
Kepuasan Kerja. 
Objek penelitian 
yang akan diteliti 
adalah guru tetap 
SMA Budhi 
Warman II di 
Jakarta, dengan 
sampel sebanyak 
40 responden. 

2. kepemimpinan 

transformasional 

mempengaruhi 

kepercayaan  

3. Pemberdayaan 

mempengaruhi 

kepuasan  

4. Kepercayaan tidak 

berpengaruh terhadap 

kepuasan 

5. Kepemimpinan 

transformasional 

mempengaruhi 

kinerja. 

6. Kepuasan 

mempengaruhi kinerja 

4 

M. Umer 

Paracha, Adnan 

Qamar, Anam 

Mirza, Inam-ul-

Hassan & 

Hamid Waqas 

(2012) 

Impact of 
Leadership Style 
(Transformational 
& Transactional 
Leadership) On 
Employee 
Performance & 
Mediating Role of 
Job Satisfaction” 
Study of Private 
School (Educator) 
In 
Pakistan 
 

Leadership Styles 
(Transformational 
Leadership & 
Transactional 
Leadership), 
Employee 
Performance, Job 
Satisfaction 

1. Kepemimpinan 

transaksional 

berpengaruh positif 

dengan kinerja 

karyawan 

Pada penelitian 
yang akan 
dilakukan sampel 
yang didapat 
sebanyak 40 
responden yang 
berada di Jakarta, 
dan metode 
analisis yang 
digunakan adalah 
adalah Partial 
Least Square 
(PLS) 

2. Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

dengan kinerja 

karyawan 
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Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Penelitian Judul Penelitian Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Research  

Gap 

4 

M. Umer 

Paracha, Adnan 

Qamar, Anam 

Mirza, Inam-ul-

Hassan & 

Hamid Waqas 

(2012) 

Impact of Leadership 

Style (Transformational 

& Transactional 

Leadership) On 

Employee 

Performance & 

Mediating Role of 

Job Satisfaction” Study 

of Private School 

(Educator) In 

Pakistan 

 

Leadership 

Styles 

(Transformati

onal 

Leadership & 

Transactional 

Leadership), 

Employee 

Performance, 

Job 

Satisfaction 

3. Kepuasan kerja 

tidak berpengaruh 

positif antara 

kepemimpinan 

transaksional dan 

kinerja karyawan 

Pada penelitian 
yang akan 
dilakukan sampel 
yang didapat 
sebanyak 40 
responden yang 
berada di Jakarta, 
dan metode analisis 
yang digunakan 
adalah adalah 
Partial Least 
Square (PLS) 

4. Kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

antara kepemimpinan 

transformasional dan 

kinerja karyawan. 

5 

Aries Susanty 

and Rizqi 

Miradipta (2013 

Employee’s Job 

Performance: The Effect 

of Attitude toward 

Works, 

Organizational 

Commitment, and Job 

Satisfaction 

 

Attitude 

Towards 

Works, 

Organiational 

Commitment, 

Job 

Satisfaction, 

Employees Job 

Performance 

1. Sikap terhadap 
pekerjaan tidak 
berpengaruh positif 
terhadap kepuasan 
kerja 

Pada penelitian 
yang akan 
dilakukan, variabel 
yang digunakan 
adalah 
Kepemimpinan 
Transformasional, 
Kinerja, Komitmen 
Organisasi,  dan 
Kepuasan Kerja, 
dan sampel 
sebanyak 40 
responden, dengan 
objek penelitian 
yang akan diteliti 
adalah guru tetap 
SMA Budhi 
Warman II Jakarta. 
Metode analisis 
data yang digunkan 
Partial Least 
Square (PLS) 

2. Sikap terhadap 
pekerjaan tidak 
berpengaruh positif 
pada kinerja 
karyawan 
3. Komitmen 
organisasi memiliki 
pengaruh yang positif 
terhadap kepuasan 
kerja 
4. Komitmen 
organisasi memiliki 
pengaruh yang positif 
pada kinerja 
karyawan 
5. Kepuasan kerja 
memiliki pengaruh 
yang positif terhadap 
kinerja karyawan 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Sugiyono (2012) menyebutkan beberapa variabel dalam penelitian yaitu 

variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 

Varibael dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada metode analisis PLS, 

variabel dependen disebut sebagai variabel endogen, variabel independen disebut 

sebagai variabel exogen (Ghozali, 2014). Variabel intervening adalah variabel 

yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 

dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 

diukur (Sugiyono, 2012).  

2.3.1 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Komitmen 

 Organisasi 

 Sebuah kepemimpinan yang mempunyai kerjasama yang baik merupakan 

salah satu faktor yang penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya kepentingan untuk mengidentifikasi kualitas anggota 

organisasi yang bertanggung jawab dalam organisasi dan bagaimana suatu 

kepemimpinan mampu menciptakan komitmen dari bawahannya untuk mencapai 

tujuan organisasi. Salah satu cara untuk mendukung kepemimpinan 

transformasional adalah dengan implementasi untuk dapat membangun komitmen 

organisasi (Dullah, et al., 2010). 
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 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dullah et al.,(2010) terhadap 

guru sekolah dasar di Beaufort, Sabah, Malaysia, menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional mempunyai hubungan yang positif dengan 

komitmen organisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya korelasi positif 

antara kepemimpinan transformasional terhadap komponen komitmen organisasi 

yaitu komitmen afektif dan komitmen normatif, tetapi memiliki korelasi yang 

lemah terhadap komitmen kontinyu. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Shurbagi (2013) menyatakan adanya pengaruh yang positif antara kepemimpinan 

transformasional terhadap komitmen organisasi. Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa adanya korelasi yang tinggi antara dimensi kepemimpinan 

transformasional dengan komponen komitmen organisasi.  

 Penelitian lain juga menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif terhadap komitmen pengikut dalam organisasi (Saeed et al., 

2015). Jika pemimpin memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan bawahan 

dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka harapkan, serta dapat 

mendorong pemikiran yang inovatif, maka akan mempengaruhi komitmen mereka 

terhadap organisasi. 

Ho1: Kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi 

Ha1: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi 
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2.3.2 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

 Pemimpin mempunyai tanggung jawab sebagai motivator dan 

komunikator. Seorang pemimpin transformasional seringkali memberikan 

motivasi yang dapat membuat bawahannya menciptkan ide-ide baru dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga akan mempengaruhi tingkat 

kinerja mereka.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mangkunegara dan Huddin 

(2016) mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan Shukri Bakar (2014) 

menyebutkan jika kepemimpinan transformasional dilaksanakan dengan baik, 

maka karyawan berharap bahwa keterampilan mereka akan meningkat karena 

mereka mendapatkan seorang pemimpin yang mampu menerapkan kepemimpinan 

transformasional yang tepat. Semua keterampilan potensial yang dimiliki oleh 

karyawan dapat dieksplorasi, dengan demikian kinerja karyawan akan jauh lebih 

baik. 

Ho2: Kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif terhadap 

kinerja 

Ha2: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja 

2.3.3 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja telah dipelajari secara paralel dengan berbagai aspek 

pekerjaan dan di banyak tempat kerja serta bidang global. Antara lain, 
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pengalaman karyawan terhadap kepuasan kerja telah dipelajari sebagai hasil dari 

gaya kepemimpinan. Meskipun ada banyak gaya kepemimpinan yang bisa 

berdampak pada kepuasan kerja karyawan, tetapi dirasa yang lebih tepat kaitannya 

yaitu dengan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional 

memiliki sifat mendukung, produktif dan inovatif (Bushra et al., 2011). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saleem (2015) menunjukkan 

kepemimpinan transformasional memiliki hubungan positif dengan kepuasan 

kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin transformasional melalui perilaku 

atau sikap yang mampu memberi inspirasi dan memotivasi mereka, maka akan  

mendorong perubahan bagi psikologis para anggota organisasi. 

 Hasil penelitian lain dari Bushra et al., (2011) yang dilakukan pada 

karyawan bank di Lahore (Pakistan) menunjukkan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki dampak positif terhadap kepuasan kerja yang secara 

umum dirasakan oleh 42% responden. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

karyawan yang bekerja untuk pemimpin transformasional memiliki tingkat 

kepuasan kerja yang lebih tinggi. Hasil penelitian lain dari Hamidifar (2009) 

dalam Bushra et al., (2011) yang melakukan penelitian di Azad Universitas Islam 

di Teheran, dan menemukan bahwa di antara gaya kepemimpinan yang berbeda, 

kepemimpinan transformasional positif menentukan kepuasan kerja karyawan. 

Karyawan lebih puas dengan kepemimpinan transformasional daripada gaya 

kepemimpinan lain.  
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 Berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian 

diatas, menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan konsep 

modern dalam kepemimpinan yang saat ini disukai oleh karyawan. 

Ho3: Kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja 

Ha3: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja 

2.3.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja  

 Komitmen organisasi berkaitan dengan keterlibatan seseorang di tempat 

mereka bekerja dan tertarik untuk tinggal dalam organisasi tersebut. Organisasi 

memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai komitmen kuat pada 

organisasi, kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang 

memiliki komitmen (Fauzan dan Sumiyati, 2015). 

 Rafiei et al., (2014) melakukan penelitian terhadap karyawan koperasi, 

Departemen ketenegakerjaan dan kesejahteraan sosial provinsi Markazi, Iran 

menemukan bahwa peran komitmen organisasi memiliki pengaruh positif untuk 

kinerja pegawai di organisasi tersebut. Temuan ini menunjukkan komitmen 

afektif,kelanjutan dan normatif terhadap prestasi kerja karyawan berpengaruh 

positif dan karyawan yang memiliki komitmen yang kuat dalam tiga komponen 

komitmen tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khan et al., (2010) terhadap karyawan swasta 

dan publik dari sektor minyak dan gas di Pakistan menemukan bahwa komitmen 
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organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Pengaruh tersebut 

menunjukkan bahwa karyawan merasa bebas dalam hal lingkungan kerja mereka, 

dan secara langsung akan meningkatkan komitmen organisasi yang dapat 

menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. 

 Robbins dan Judge (2013) dalam bukunya mengatakan bahwa adanya 

hubungan yang positif antara komitmen organisasi dengan kinerja. Karyawan 

yang memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaan, maka akan menciptakan 

kinerja dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Sebaliknya, jika karyawan 

memiliki komitmen yang rendah, maka akan berdampak pada kinerja dan 

loyalitas yang rendah terhadap perusahaan. 

Ho4: Komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

Ha4: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

2.3.5 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

 Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor dari kinerja, karena kepuasan 

kerja mempunyai hubungan yang sama dengan kinerja. Kepuasan kerja dalam 

pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan 

memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan dan suasana 

lingkungan kerja yang baik (Muslih, 2011). Judge et al., (2001) menyatakan 

bahwa kepuasan kerja harus tetap dipertahankan untuk dapat meningkatkan 

kinerja organisasi. Jika kepuasan kerja seseorang tinggi, maka tingkat kinerja 

yang dihasilkan akan optimal. 

 Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja sudah banyak diteliti oleh 

penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Khan 
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et al., 2012) pada tenaga medis di Lembaga Otonom Pakistan. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh postif terhadap tingkat 

kinerja karyawan. Pemimpin harus mempertimbangkan semua faktor yang 

memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja yang sudah 

dibuktikan dalam penelitian ini agar kinerja yang dihasilkan bisa dicapai dengan 

baik.  

 Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain menyatakan bahwa 

kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja (Atmojo, 2012). Karyawan yang puas 

dengan pekerjaannya, maka akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

dengan mereka yang tidak puas. Karyawan yang merasakan kepuasan dalam 

bekerja, maka hal tersebut menandakan bahwa perusahaan berhasil memenuhi 

harapan kerja karyawannya. 

Ho5: Kepuasan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

Ha5: Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
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2.4 Model Penelitian dan Hipotesis 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

Sumber: Diadopsi dari Thamrin (2012) 

Hubungan hipotesis dari model pada gambar diatas, akan dirumuskan sebagai 

berikut: 

Ho1 : Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh positif terhadap  

   Komitmen Organisasi. 

Ha1 : Kepemimpinan Transformasional berperngaruh possitif terhadap   

   Komitmen Organisasi. 

Kepuasan
Kerja

Kinerja

Komitmen
Organisasi

Kepemimpinan
Transformasional

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5(+) 
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Ho2 : Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh positif terhadap  

   Kinerja. 

Ha2 : Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kinerja. 

Ho3 : Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh positif terhadap  

   Kepuasan Kerja. 

Ha3 : Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

   Kerja. 

Ho4 : Komitmen Organisasi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja. 

Ha4 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja. 

Ho5 : Kepuasan Kerja tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja. 

Ha5 : Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan pada guru tetap di SMA Budhi Warman II 

Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kinerja, antara lain Kepemimpinan Transformasional, Komitmen 

Organisasi, dan Kepuasan Kerja. Objek dari penelitian ini adalah guru SMA 

Budhi Warman II Jakarta.   

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu tipe dari desain 

penelitian conclusive yang mendeskripsikan hal tertentu, biasanya karakterstik 

atau fungsi pasar (Malhotra, 2010). 

Didalam desain penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif 

yang akan dilakukan satu kali dalam satu periode Cross Sectional Design. Metode 

kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur data dan biasanya ada dalam bentuk 

analisis statistik (Malhotra, 2010). Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode survey dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen yang utama 

dalam pengumpulan data. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

 Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Data primer 

Data primer merupakan penelitian yang diperoleh dengan survey lapangan 

yang menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data, baik langsung 

memberikan kepada orang atau secara online melalui media online (Malhotra, 

2010). Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung 

dari responden dengan metode survey. Survey dilakukan dengan penyebaran 

kuesioner secara langsung kepada guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta. Data 

primer yang dihasilkan langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari 

berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian 

sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Malhotra, 2010). Sumber 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari media lain yang bersumber dari 

jurnal, buku-buku, website resmi, serta dokumen yang ada di SMA Budhi 

Warman II Jakarta. Peneliti melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari 

landasan mengenai penelitian ini dengan membaca sumber-sumber tersebut, 

khususnya yang berhubungan dalam penelitian ini. 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Malhotra (2010) menyatakan bahwa populasi adalah gabungan seluruh 

elemen yang memiliki serangkaian karakteristik serupa yang mencakup secara 

keseluruhan untuk kepentingan masalah. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

sebesar 45 guru tetap.  

2. Sampel 

 Sample menurut Malhotra (2010) adalah suatu sub kelompok dari sebuah 

populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. Langkah 

pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah pada guru tetap SMA Budhi Warman II 

Jakarta. Langkah kedua merupakan prosedur sampling atau yang biasa disebut 

dengan sampling method. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah 

Convinience Sampling. Santoso dan Tjiptono (2001) menyatakan bahwa 

Accidental Sampling (Convenience Sampling) adalah prosedur sampling yang 

memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau di akses. 

Sampel yang dapat menggambarkan suatu populasi, maka dalam penentuan 

sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Umar, 2004). Berdasarkan 

informasi dari SMA Budhi Warman II Jakarta, maka jumlah guru tetap saat ini 

adalah 45 orang. 

 

 

 

dimana =     

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

n =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
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n = 
45

1+45(0.05)2 

n =40 

 Berdasarkan dari besaran populasi yang berjumlah 45 guru tetap, maka 

jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 40 guru. 

Kuesioner akan dibagikan peneliti di SMA Budhi Warman II Jakarta yang 

terletak di daerah Jakarta Timur. Peneliti membagikan  40 salinan kuesioner ke 

guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta yang berisikan 20 (dua puluh) 

pernyataan Kepemimpinan Transformasional, 9 (sembilan) pernyataan Komitmen 

Organisasi, 12 (dua belas) pernyataan Kepuasan Kerja, 5 (lima) pernyataan 

Kinerja. Teknik yang digunakan untuk pengukuran instrumen pada penelitian ini 

akan menggunakan Likert scale, setiap pernyataan diberikan 6 (enam)  jawaban 

yang berbeda-beda. Untuk  memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, 

instrumen penelitian harus memiliki tingkatan kesulitan (validitas dan realibitas). 

Uji validitas dan realibitas dilakukan dengan menggunakan  Partial Least Square 

(PLS). 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel penelitian yang disebutkan telah didefinisikan secara 

menyeluruh, sehingga indikator dan alat ukur (measurement) yang digunakan 

dalam penelitian dapat diidentifikasikan dengan jelas. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang akan diukur dengan skala likert mulai dari 1 – 6. Pemilihan skala 

likert 1 – 6, agar responden tidak memilih angka netral, sehingga jawaban yang 

dipilih responden dapat terlihat, mereka cenderung memilih puas atau tidak.  
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala  
Likert 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(KT) 

Kepemimpinan 
transformasional adalah 
pemimpin yang 
memberikan 
pertimbangan dan 
rangsangan intelektual 
yang diindividualkan 
pada para bawahan atau 
pengikut. 
 
(Soekarso dan Putong, 
2015) 

KT1: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
menyatakan dengan keyakinan 
bahwa tujuan dapat dicapai. 
KT2: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
berani menghadapi resiko dari 
tindakan yang diambil. 
KT3: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
memberikan harapan tinggi pada 
kemampuan para guru. 
KT4: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
memiliki visi dan misi yang jelas 
dalam mencapai tujuan SMA Budhi 
Warman II. 
KT5:  Pimpinan (Kepala Sekolah) 
memiliki keyakinan dalam 
pengambilan keputusan. 
KT6:  Pimpinan (Kepala Sekolah) 
membantu untuk mengembangkan 
potensi pribadi Saya. 
KT7: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
melihat setiap individu memiliki 
kemampuannya sendiri. 
KT8: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
mendorong berbagi  ide-ide baru 
KT9: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
memberikan berbagai sudut pandang 
ketika Saya memecahkan masalah. 
KT10: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
memberikan kesempatan kepada para 
guru untuk 
KT11: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
memperlakukan para guru sebagai 
individu, bukan sebagai anggota dari 
kelompok. 
KT12: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
mengurus kesejahteraan para 
pengikut dari berbagai sudut 
pandang. 
KT13: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
mengusulkan cara baru untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 
 

Interval Scale 

1 - 6 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

Variabel Indikator Skala  
Likert 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(KT) 

 

KT14: Pimpinan (Kepala 
Sekolah) menjelaskan 
pentingnya memiliki tujuan 
yang jelas. 
KT15: Pimpinan (Kepala 
Sekolah) memperlakukan  para 
guru dengan hormat. 
KT16: Pimpinan (Kepala 
Sekolah) menyediakan fasilitas 
yang memadai saat menjalankan 
tugas. 
KT17: Pimpinan (Kepala 
Sekolah) selalu bekerja sama 
dalam menjalankan tugas. 
KT18: Pimpinan (Kepala 
Sekolah) menekankan 
pentingnya menyelesaikan misi 
bersama. 
KT19: Pimpinan (Kepala 
Sekolah) berbicara masa depan 
SMA Budhi Warman II Jakarta 
dengan optimis. 
KT20: Pimpinan (Kepala 
Sekolah) mengatakan dengan 
penuh antusias tentang hal-hal 
yang harus dilakukan. 
 

(Wahab et al., 2014) 

Interval scale 

1 - 6 
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Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

 

 

Variabel Indikator Skala  
Likert 

Komitmen Organisasi 
(KO) 

 
Komitmen organisasi 
adalah sejauh mana 
seorang individu 
mengenal organisasi 
tempatnya bekerja dan 
berkomitmen untuk 
mencapai tujuan 
organisasi.  
 
(Kreitner dan Kinicki, 

2010) 

AC1:  Saya akan merasa senang 
disepanjang karir saya dengan 
SMA Budhi Warman II  ini. 
AC2:  Saya benar-benar merasa 
masalah  di SMA Budhi Warman 
II  ini seperti masalah saya 
sendiri. 
AC3:  Saya merasakan ada 
keterikatan yang kuat pada SMA 
Budhi Warman II  ini. 
NC1:  Saya akan merasa bersalah 
meninggalkan SMA Budhi 
Warman II  saat ini. 
NC2:  Saya merasakan ada 
kewajiban untuk tetap dengan 
SMA Budhi Warman II  saat ini. 
NC3:  SMA Budhi Warman II 
layak mendapatkan loyalitas 
Saya. 
CC1:  Akan sangat sulit untuk 
meninggalkan SMA Budhi 
Warman II  saat ini, bahkan jika 
Saya ingin. 
CC2:  Sekarang ini, bertahan di 
SMA Budhi Warman II 
merupakan sebuah keharusan 
dibanding dengan keinginan 
Saya. 
CC3: Saya merasa bahwa hanya 
memiliki sedikit pilihan untuk 
mempertimbangkan keluar dari 
SMA Budhi Warman II  ini. 
 
 
(Dullah et al., 2010) 

Interval scale 

1 - 6 
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Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

Variabel 
Indikator 

Skala  
Likert 

Kepuasan Kerja 
(KK) 

 
Kepuasan kerja adalah 
suatu perasaan positif 
tentang pekerjaan 
seseorang yang 
merupakan hasil dari 
sebuah evaluasi 
kerjanya. 

 
(Robbins dan Judge, 
2007) 

KK1: Banyaknya siswa yang 
berada dibawah tanggung jawab 
Saya 
KK2: Peluang mengembangkan 
keahlian dalam profesi Saya 
KK3: Peluang untuk 
mendiskusikan masalah dengan 
manajemen sekolah 
KK4: Saya mempercayai 
manajemen sekolah 
KK5: Saya memiliki karir dalam 
sistem sekolah ini 
KK6: Peluang Saya menaikkan 
keahlian dibidang yang Saya minati 
KK7: Fasilitas fisik (temperature 
ruangan, cahaya) di SMA Budhi 
Warman II baik 
KK8: Kompetensi profesional dan 
kepemimpinan pada manajemen 
KK9: Saya merasa puas dengan 
banyaknya mata pelajaran yang 
diajarkan 
KK10: Tata letak peralatan yang 
baik di sekolah 
KK11: Fasilitas pengajar yang 
menunjang 
KK12: Saya merasa puas dengan 
tugas yang Saya kerjakan 
 
 
(Wahab et al., 2014) 

Interval Scale 

1 - 6 
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Tabel 3.5 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Indikator Skala  
Likert 

Kinerja 

(KNJ) 

Kinerja adalah hasil kerja 
secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai 
oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. 
 
(Mangkunegara, 2015) 

KNJ1: Tugas yang ditentukan 
selalu dilengkapi sesuai dengan 
deskripsi pekerjaan 
KNJ2: Semua persyaratan kinerja 
formal dari pekerjaan harus 
dipenuhi 
KNJ3: Semua tanggung jawab 
yang dibutuhkan dari pekerjaan 
harus dipenuhi 
KNJ4: Aspek dari pekerjaan yang 
wajib dilakukan tidak pernah 
diabaikan 
KNJ5: Tugas penting dalam 
pekerjaan sering sukses 
 
(Janssen dan Yperen, 2004) 

Interval Scale 

1 - 6 

 

3.6 Metode Analisis Data  

 3.6.1 Partial Least Square (PLS) 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data Partial Least Square (PLS). Data penelitian ini akan dihitung dengan 

software smartPLS 3.0. PLS merupakan metode analisis powerfull karena tidak 

mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala atau berdistribusi tertentu 

(dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan rasio), dengan jumlah sample 

kecil. PLS juga digunakan untuk konfirmasi teori. Dibandingkan dengan 

covariance based Structural Equation Modelling – CBSEM (yang diwakili oleh 

software LISREL, EQS, dan AMOS) komponen yang berbasis PLS mampu 

menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh CBSEM yaitu inadmissible 
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solution dan factor indeterminacy (Fornell & Bookstein, 1982) dalam (Ghozali, 

2014).  

 Jika untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih tepat, karena pendeketan 

PLS mengasumsikan bahwa semua ukuran variance adalah variance yang 

berguna untuk dijelaskan. Pendekatan untuk mengestimasi variable laten dianggap 

sebagai kombinasi linear dari indikator menghindarkan masalah indeterminacy 

dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skor (Wold, 1982 dalam 

Ghozali, 2014). Supaya tujuan penelitian terpenuhi, maka metode analisis PLS 

dianggap mampu memberikan hasil yang optimal bagi penelitian ini. Tujuan PLS 

adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variable laten untuk tujuan 

prediksi. Penggunaan PLS, proses iterasinya terdiri dari tiga tahap, tahap iterasi 

pertama untuk menghasilkan weight estimate yang digunakan untuk menciptakan 

skor variabel laten, tahap iterasi kedua menggambarkan estimasi jalur (path 

estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok 

indikatornya (loading), sehingga menghasilkan estimasi inner model dan outer 

model, dan tahap iterasi ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi 

parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten sehingga 

menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta) (Ghozali, 2014).  

3.6.2 Inner Model 

 Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada 

pada model penelitian. Inner model yang kadang disebut juga dengan (inner 

relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan 

antar variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Model penelitian 
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dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen dan uji t serta 

signifikansi dari nilai koefisiensi parameter jalur struktural. Menilai model dengan 

PLS, dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. 

Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten 

independen tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh 

yang substantive (Ghozali, 2014).  

 Menggunakan R-square berguna untuk mengetahui besarnya kemampuan 

variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, sedangkan uji t 

melalui koefisiensi parameter jalur struktural digunakan untuk mengukur arah 

pengaruh serta tingkat signifikannya. Pengujian dilakukan melalui prosedur 

bootstrapping pada smartPLS 3.0 (Ghozali, 2014). Dasar pengambilan keputusan 

dengan menggunakan angka probabilitas (p-values) signifikansi lebih besar dari 

0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, apabila angka probabilitas signifikansi 

lebih kecil dari 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (Ghozali, 2011). 

 Disamping melihat nilai R-Square, model PLS juga dievaluasi dengan 

melihat Q-square predictive relevance untuk model konstruk. Q-square mengukur 

seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 

parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model 

mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 

(nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali, 

2014). 

 

 

Pengaruh kepemimpinan..., Putri Rajeng Lidyaningsih, Ma.-IBS, 2016



63 
 

Indonesia Banking School 
 

Gambar 3.1 Inner Model 

 

Sumber: SmartPLS 3.0 (2016)  

 

3.6.3 Outer Model 

 Outer model sering juga disebut dengan (outer relation atau measurement 

model) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan 

variabel latennya. Model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif 

dievaluasi dengan convergent validity dan discriminant validity dari indikatornya 

dan composite reliability untuk blok indikator (Ghozali, 2014).  

 Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct 

score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika 

berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. Chin (1998) 

mengatakan demi kepentingan penelitian, pada tahap awal dari pengembangan 

skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup (Ghozali, 2014).  
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 Discriminant validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, 

maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada 

blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk 

menilai discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of average 

variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih 

besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell 

dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2014).  

 Apabila semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan 

average communalities dalam blok Fornell dan Larcker (1981) yang menyatakan 

bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur realibilitas component 

score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan 

composite reability  (𝜌𝑐 ). Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 

0.50. 

 Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat 

dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency yang 

dikembangkan oleh Werts, Linn dan Joreskog (1974) dan Cronbach’s Alpha.  
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Gambar 3.2 Outer Model 

 

Sumber: SmartPLS 3.0 (2016) 
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Tabel 3.7 Tabel Kriteria Penilaian Model Partial Least Square 

Kriteria Penjelasan 

 Evaluasi Model 

Struktural 

 

R² untuk variabel laten endogen 

Hasil R² sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk variabel laten 

endogen dalam model struktural mengindikasikan bahwa 

model ‘baik”, “moderat” dan “lemah”. 

Estimasi koefisien jalur 

Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural 

harus signifikan. Nilai signifikansi ini dapat diperoleh dengan 

prosedur bootstrapping. 

 Evaluasi Model 

Pengukuran Refleksif 

 

Convergent Validity 

Nilai loading faktor harus di atas 0.70. Namun demikian 

untuk penelitian tahap awal dari pengembagan skala 

pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup 

Average Variance Extracted 

(AVE) 
Nilai AVE harus diatas 0.5 

Cross Loading 

Merupakan ukuran lain dari validitas diskriminan. 

Diharapkan setiap blok indikator memiliki loading lebih 

tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dan 

dibandingkan dengan indikator indikator untuk laten variabel 

lainnya. 

Composite Reliability 
Composite reliability mengukur internal consistency dan 

nilainya harus di atas 0.70 

Cronbach Alpha Nilai Cronbach Alpha harus diatas 0.70 

t-statistik Diatas 1.96 

Sumber: Chin(1998) dalam Ghozali (2014) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah SMA Budhi Warman II Jakarta 

 SMA Budhi Warman II didirikan pada tanggal 16 Juli 1990 oleh Yayasan 

Pendidikan Budhi Warman. Dilihat dari perkembangan gedung sekolah, pada saat 

berdiri tahun 1990 SMA Budhi Warman II baru memiliki delapan lokal itupun 

dipakai bersama – sama dengan SMK Budhi Warman II. Seiring dengan 

perjalanan waktu SMA Budhi Warman II terus maju dan berkembang pesat, dan 

kini SMA Budhi Warman II telah memiliki dua buah gedung. Gedung lama yaitu 

( gedung A ) berlantai 2 dengan jumlah 16 lokal, dan gedung baru  yaitu ( gedung 

B ) dengan jumlah sebanyak 20 lokal. Lokal yang digunakan saat ini berjumlah 29 

lokal, termasuk kelas, laboratorium, unit kesehatan masyarakat, ruangan osis dll. 

 Saat ini, SMA Budhi Warman II sudah meluluskan 24 angkatan dengan 

total kurang lebih sebanyak 200 siswa per angkatan. Pada tahun ajaran baru 

belakangan ini, SMA Budhi Warman II Jakarta mampu menampung sebanyak 

240 siswa. Hal tersebut dikarenakan SMA Budhi Warman II menjadi pilihan 

masyarakat, sehingga SMA Budhi Warman II membuka lebih banyak lokal untuk 

menampung murid baru setiap tahunnya. 

 SMA Budhi Warman II, baru mengadakan pergantian kepala sekolah 

sebanyak 2 kali, yaitu: 
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1. Bapak Drs. H. Ahyar Sihombing, periode 1992 – 2005 

2. Bapak Drs. Pujiyanto, periode 2005 – 2016 

 Status akreditasi SMA Budhi Warman II kini adalah Amat Baik, selain itu 

SMA Budhi Warman II kini tengah mempersiapkan diri untuk menjadi Sekolah 

Mandiri atau Sekolah Berstandar Nasional (RSKM/RSSN). Kini SMA Budhi 

Warman II berusia hampir  26 ( dua puluh enam tahun ), usia yang tergolong 

relatif  muda untuk ukuran sebuah sekolah. Pada penilaian akreditasi terakhir yang 

dilakukan pada tahun 2011, SMA Budhi Warman II mendapatkan akreditasi A 

dengan nilai yang 92,42. Hal tersebut membuktikan bahwa SMA Budhi Warman 

II merupakan salah satu SMA swasta yang mampu disetarakan dengan SMA 

negeri yang ada. Sekarang ini, keberadaannya telah diperhitungkan oleh sekolah – 

sekolah lain karena, dalam berbagai perlombaan baik bidang Akademik maupun 

Non Akademik hampir selalu menjadi juara. SMA Budhi Warman II juga menjadi 

sekolah pilihan masyarakat DKI Jakarta khususnya wilayah Pasar Rebo, Ciracas, 

Cimanggis, Cibinong hingga Kabupaten Bogor. 
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4.1.2 Visi dan Misi SMA Budhi Warman II Jakarta 

1. Visi 

Menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi Akademik dan Non Akademik, 

mencetak lulusan yang beriman bertakwa dan berwawasan IPTEK serta dapat 

melanjutkan ke PTN dan PTS yang bermutu. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar yang efektif, efesien dan 

menyenangkan. 

b. Menyelenggarakan kegiatan Ekstrakulikuler unggulan dan regular. 

c. Mengamalkan syariat agama secara konsisten. 

d. Melaksanakan tata tertib dan budaya sekolah secara konsisten dan 

konsekuen. 

e. Berusaha keras mempertahankan dan meningkatkat prestasi. 

4.2 Karakteristik Responden 

4.2.1 Usia Responden 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar dari total responden yang 

berjumlah 40 orang, dapat diketahui bahwa responden yang berusia ≤ 25 tahun 

berjumlah 1 orang atau sebesar 2%, responden yang berusia 26 – 40 tahun 

berjumlah 21 orang atau sebesar 53%, responden yang berusia ≥ 41 

tahunberjumlah 18 orang atau sebesar 45%. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden berusia 26 – 40 tahun lebih banyak dalam penelitian 

ini. 
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Gambar 4.1 Usia Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2016) 

4.2.2 Jenis Kelamin Responden 

Didalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden 

didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 57% dengan jumlah 23 orang dan 

sisanya responden laki-laki sebesar 43% dengan jumlah 17 orang. 

Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2016) 
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4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden  

 Berdasarkan hasil dari pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berpendidikan Diploma tidak ada, responden yang berpendidikan 

S1 (Sarjana) berjumlah 37 orang atau sebesar 92%, responden yang berpendidikan 

S2 (Pascasarjana) berjumlah 3 orang atau sebesar 8%. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan S1 (Sarjana) lebih banyak 

dalam penelitian ini. 

Gambar 4.3 Pendidikan Terkahir Responden 

 
Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2016) 

4.2.4 Lama Bekerja Responden 

 Mayoritas 55%  responden telah lama bekerja selama 6 – 10 tahun dengan 

jumlah responden sebanyak 22 orang, sedangkan responden yang telah bekerja ≥ 

11 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 45%.  
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Gambar 4.4 Lama Bekerja Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2016) 

4.2.5 Pengeluaran Perbulan Responden 

 Pengeluaran per bulan mayoritas responden, yaitu sebesar 33% sejumlah 

Rp2.000.000-Rp2.999.000 dengan jumlah responden 13 orang. Sisanya sebesar 

25% mempunyai pengeluaran per bulan sejumlah Rp1.000.000 – Rp1.999.000 

dan ≥ Rp4.000.000 dengan jumlah responden masing-masing 10 orang, sedangkan 

15% yang memiliki pengeluaran per bulan sejumlah Rp3.000.000 – Rp3.999.000 

dengan jumlah responden 6 orang. Hanya 2% responden yang memiliki 

pengeluaran per bulan Rp≤ Rp1.000.000 dengan jumlah responden 1 orang. 
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Gambar 4.5 Pengeluaran Per bulan Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2016) 

4.3 Analisis Pre-test 

 Proses pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan responden sebanyak 30 orang untuk melakukan pre-test.  

4.3.1. Uji Validitas  

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, 

total variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 21. 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel Indikator KMO 
(>0.5) 

SIG 
(<0.05) 

MSA 
(>0.5) 

Factor 
Loading 

(>0.5) 
Keterangan 

Kepemimpinan 
Transformasional 

KT1 

0.863 0.000 

0.858 0.807 Valid 
KT3 0.788 0.739 Valid 
KT4 0.892 0.785 Valid 
KT5 0.843 0.823 Valid 
KT6 0.896 0.854 Valid 
KT7 0.903 0.827 Valid 
KT8 0.829 0.790 Valid 
KT9 0.892 0.780 Valid 

Komitmen 
Organisasi 

AC1 
0.815 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.775 0.583 Valid 
AC2 0.898 0.732 Valid 
AC3 0.811 0.746 Valid 
NC1 0.795 0.850 Valid 
NC2 0.896 0.627 Valid 
NC3 0.783 0.726 Valid 
CC1 0.779 0.804 Valid 
CC2 0.835 0.606 Valid 
CC3 0.817 0.639 Valid 

Kepuasan Kerja 

KK1 

0.755 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.719 0.812 Valid 
KK2 0.637 0.788 Valid 
KK3 0.835 0.718 Valid 
KK4 0.765 0.745 Valid 
KK5 0.813 0.835 Valid 
KK6 0.591 0.659 Valid 
KK7 0.872 0.815 Valid 
KK8 0.817 0.806 Valid 

KK9 0.801 0.721 Valid 

Kinerja 

KNJ1 0.663 
 
 
 
 

0.000 
 
 
 
 

0.569 0.532 Valid 
KNJ2 0.704 0.714 Valid 
KNJ3 0.732 0.857 Valid 
KNJ4 0.678 0.809 Valid 
KNJ5 0.592 0.721 Valid 

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 21 (2016) 
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 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa item-item indikator 

(pertanyaan) dalam kuesioner dari empat variabel tersebut benar-benar mengukur 

apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. Tabel 4.1 menunjukkan seluruh 

indikator pernyataan dalam instrumen penelitian terdapat beberapa pernyataan 

yang tidak memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa 

beberapa indikator pernyataan dalam pre-test adalah tidak valid. Oleh karena itu, 

perlu ada item indikator yang harus dihilangkan atau dibuang. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. Uji 

tersebut bisa dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator 

pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap 

variabel (Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator 

penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-Test 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha Kesimpulan 

Kepemimpinan Transformasional 0.918 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0.872 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0.909 Reliabel 

Kinerja 0.778 Reliabel 

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 21 (2016) 
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 Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu Kepemimpinan Transformasional, Komitmen Organisasi, 

Kepuasan Kerja dan Kinerja memiliki cronbach’s alpha ≥ 0.60. Hasil ini 

menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner yang ditanyakan pada 

responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.4 Mengevaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

4.4.1 Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk dari measurement model dengan indikator reflektif dapat 

diukur dengan skor loading dan menggunakan parameter Average Variance 

Extracted (AVE), (Ghozali, 2014). Suatu konstruk dinyatakan variabel jika nilai 

skor loading > 0.5, AVE > 0.5. Hasil output korelasi antar indikator dengan 

konstruknya dapat dilihat pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.3 Validitas Konstruk 

Variabel Indikator Outer Loadings Kriteria 

Kepemimpinan  

Transformasional 
 

KT1 0.741 Valid 

KT3 0.749 Valid 

KT4 0.764 Valid 

KT5 0.793 Valid 

KT6 0.761 Valid 

KT7 0.847 Valid 

KT8 0.838 Valid 

KT9 0.755 Valid 
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Tabel 4.4 Validitas Konstruk (Lanjutan) 

Komitmen  

Organisasi 

 

 

AC1 0.732 Valid 

AC2 0.844 Valid 

AC3 0.836 Valid 

NC1 0.811 Valid 

NC2 0.733 Valid 

NC3 0.840 Valid 

CC1 0.860 Valid 

CC2 0.761 Valid 

CC3 0.749 Valid 

Kepuasan Kerja 

KK1 0.763 Valid 

KK2 0.825 Valid 

KK3 0.719 Valid 

KK4 0.613 Valid 

KK5 0.816 Valid 

KK6 0.724 Valid 

KK7 0.610 Valid 

KK8 0.608 Valid 

KK9 0.653 Valid 

Kinerja  

 

KNJ1 0.666 Valid 

KNJ2 0.767 Valid 

KNJ3 0.854 Valid 

KNJ4 0.725 Valid 

KNJ5 0.665 Valid 

 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2016) 
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4.4.2 Convergent Validity 

 Menilai convergent validity suatu konstruk dapat dilakukan dengan 

melihat skor average varian extracted (AVE), masing-masing harus bernilai di 

atas 0.5 (Ghozali, 2014). Tampak pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua AVE 

memiliki nilai di atas 0.5 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruk 

mempunyai convergent validityyang baik. 

Tabel 4.5 Average Variance Extracted 

Variabel Outer Loadings Kriteria 

Kepemimpinan Transformasional 0.611 Valid 

Komitmen Organisasi 0.636 Valid 

Kepuasan Kerja 0.501 Valid 

Kinerja 0.546 Valid 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2016) 

 Pada pengujian outer model dapat dilihat bahwa loading factor > 0.5, 

AVE > 0.5 sehingga semua item pernyataan telah valid. Gambar 4.6 berikut 

menunjukkan hasil output outer model yang dieksekusi dengan menggunakan 

PLS Alghorithm. 
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Gambar 4.6 Hasil Output Outer Model 

 

Sumber: Data SmartPLS 3.0 yang diolah peneliti(2016) 

4.4.3 Discriminant Validity 

 Discriminat validity dari model pengukuran (outer model) dengan 

indikator refleksif dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. 

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi 

ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Cross 

loading untuk seluruh konstruk disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini: 
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Tabel 4.6 Cross Loadings 

Indikator Kepemimpinan 
Transformasionalonal 

Kepuasan 
Kerja Kinerja 

Komitmen 
Organisasi 

AC1 0.443 0.203 0.432 0.732 
AC2 0.536 0.208 0.432 0.844 
AC3 0.350 0.067 0.392 0.836 
CC1 0.511 0.274 0.531 0.860 
CC2 0.414 0.169 0.525 0.761 
CC3 0.442 0.251 0.563 0.749 
KK1 0.427 0.763 0.430 -0.033 
KK2 0.680 0.825 0.569 0.188 
KK3 0.505 0.719 0.456 0.174 
KK4 0.406 0.613 0.435 0.139 
KK5 0.635 0.816 0.521 0.300 
KK6 0.642 0.724 0.612 0.447 
KK7 0.411 0.610 0.180 -0.013 
KK8 0.337 0.608 0.286 -0.034 
KK9 0.597 0.653 0.416 0.305 
KNJ1 0.564 0.302 0.666 0.634 
KNJ2 0.439 0.419 0.767 0.514 
KNJ3 0.501 0.600 0.854 0.437 
KNJ4 0.662 0.592 0.725 0.317 
KNJ5 0.362 0.447 0.665 0.220 
KT1 0.741 0.481 0.506 0.474 
KT3 0.749 0.473 0.365 0.377 
KT4 0.764 0.383 0.599 0.508 
KT5 0.793 0.630 0.517 0.440 
KT6 0.761 0.641 0.531 0.421 
KT7 0.847 0.723 0.656 0.476 
KT8 0.838 0.592 0.590 0.586 
KT9 0.755 0.735 0.532 0.351 
NC1 0.456 0.226 0.398 0.811 
NC2 0.351 0.185 0.345 0.733 
NC3 0.601 0.313 0.523 0.840 
Sumber: Data SmartPLS 3.0 yang diolah peneliti (2016) 
 

Nilai cross loading pada tabel 4.6 menunjukkan adanya discriminant 

validity yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih 
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tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Sebagai 

contoh pada variabel Kepemimpinan Transformasional dengan semua 

indikatornya yaitu KT1 sampai dengan KT9 memiliki nilai  cross loading yang 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan konstruk lainnya yaitu Kinerja, Komitmen 

Organisasi dan Kepuasan Kerja. Berdasarkan tabel di atas juga menunjukkan 

bahwa korelasi konstruk Kinerja, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja 

dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk 

lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konstruk laten 

memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan 

indikator di blok lain. 

4.4.4 Reliabilitas Konstruk (Reliability Construct) 

 Reliabilitas konstruk dari measurement model dengan indikator refleksif 

dapat diukur dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang 

mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability di atas 0.70 (Ghozali, 2014). Berikut adalah nilai composite reliability 

disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.7 Composite Reliability 

Construct Composite Reliability Kriteria 

Kepemimpinan Transformasional 0.926 Reliable 

Kepuasan Kerja 0.899 Reliable 

Kinerja 0.856 Reliable 

Komitmen Organisasi 0.940 Reliable 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2016) 
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 Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua 

konstruk adalah di atas 0.7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model 

yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Uji reliabilitas juga bisa diperkuat 

dengan Cronbach’s Alpha di mana output smartPLS 3.0 memberikan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Cronbach’s Alpha 

Construct Cronbach’s Alpha Kriteria 

Kepemimpinan Transformasional 0.909 Reliable 

Kepuasan Kerja 0.875 Reliable 

Kinerja 0.789 Reliable 

Komitmen Organisasi 0.928 Reliable 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2016) 

 Nilai yang disarankan adalah di atas 0.7 dan pada tabel 4.8 di atas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk semua konstruk berada di atas 

0.7 yang menunjukan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi 

memenuhi kriteria reliable. 

4.5 Evaluasi Model Struktural atau Inner model 

 Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 
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dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Didalam 

menilai model struktural dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Tabel 4.9 merupakan hasil estimasi R-square 

dengan menggunakan smartPLS 3.0. 

Tabel 4.9 R-square 

Konstruk R-square Kriteria 

Kepuasan Kerja 0.571 Moderat 

Kinerja 0.603 Moderat 

Komitmen Organisasi 0.340 Moderat 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2016) 

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai R-square variabel Kepemimpinan 

Transformasional mampu menjelaskan Kepuasan Kerja sebesar 0.571 atau 57.1%, 

sedangkan 42.9% dijelaskan oleh variabel lain. Kepemimpinan Transformasional 

mampu menjelaskan Kinerja sebesar 0.603 atau 60.3%, sedangkan 39.7% 

dijelaskan oleh variabel lain. Kepemimpinan Transformasional mampu 

menjelaskan Komitmen Organisasi sebesar 0.340 atau 34% sedangkan 66% 

dijelaskan oleh variabel lain.  

4.6 Pengujian Hipotesis 

 Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang 
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digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path 

coefficients pada tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 Path Coefficients 

 

Original 
Sample 
(O) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-
Values Kesimpulan 

Kepemimpinan 
Transformasional -> 
Kepuasan Kerja 

0.756 16.195 0.000 Didukung oleh 
data 

Kepemimpinan 
Transformasionalonal -> 
Kinerja 

0.150 0.855 0.197 
Tidak 

didukung oleh 
data 

Kepemimpinan 
Transformasionalonal -> 
Komitmen Organisasi 

0.583 6.365 0.000 Didukung oleh 
data 

Kepuasan Kerja -> Kinerja 0.426 2.315 0.011 Didukung oleh 
data 

Komitmen Organisasi -> 
Kinerja 0.383 3.364 0.000 Didukung  

oleh data 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2016) 

4.6.1 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Komitmen 

Organisasi 

 Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0.000 

< 0.05 dengan T-statistik berada di atas 1.96 yaitu sebesar 6.365 (T Tabel 

signifikansi 5%). Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0.583 

yang menunjukkan bahwa pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap 

Kinerja adalah positif. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ho1 dalam penelitian 

ini ditolak, yang berarti terdapat pengaruh antara Kepemiimpinan 

Transformasional terhadap Komitmen Organisasi. Dengan demikian, hipotesis H1 
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dalam penelitian ini yang menyatakan Kepemimpinan Transformasional memiliki 

pengaruh positif  terhadap Komitmen Organisasi diterima. 

 Penerapan Kepemimpinan Transformasional yang dimiliki oleh Kepala 

Sekolah, akan meningkatkan Komitmen Organisasi guru. Hal ini menunjukkan, 

jika pemimpin memiliki gaya kepemimpinan trasformasional seperti memberi 

perhatian khusus terhadap kebutuhan bawahan, maka hal tersebut akan 

mempengaruhi komitmen guru tetap terhadap sekolah Budhi Warman II Jakarta.  

 Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saeed et al., (2015) yang 

mendukung gagasan bahwa Kepemimpinan Transformasional berhubungan 

dengan Komitmen Organisasi, yang berarti hasil penelitian didukung hipotesis. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang memberikan perhatian 

khusus terhadap kebutuhan bawahan dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang 

mereka harapkan, serta dapat mendorong pemikiran yang inovatif, maka akan 

mempengaruhi komitmen mereka terhadap organisasi. 

4.6.2 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

 Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0.197 

< 0.05 dengan T-statistik berada di atas 1.96 yaitu sebesar 0.855 (T Tabel 

signifikansi 5%), sehingga Ho2 ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara 

Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja. Nilai original sample estimate 

adalah positif yaitu sebesar 0.150, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho2 

diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara Kepemimpinan 

Transformasional terhadap Kinerja. Didalam penelitian ini, Kepemimpinan 

Pengaruh kepemimpinan..., Putri Rajeng Lidyaningsih, Ma.-IBS, 2016



86 
 

Indonesia Banking School 
 

Transformasional tidak dapat secara langsung mempengaruhi Kinerja. Dengan 

demikian, hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan Kepemimpinan 

Transformasional memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja ditolak. 

4.6.3 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja 

 Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0.000 < 0.05, dan 

nilai T-statistik di atas 1.96 yaitu sebesar 16.195 (T Tabel signifikansi 5%). Nilai 

original sample estimate adalah positif, yaitu sebesar 0.756. Dapat disimpulkan 

bahwa Ho3 ditolak, yang berarti adanya pengaruh antara Kepemimpinan 

Transformasional terhadap Kepuasan Kerja. Dengan demikian, H3 dalam 

penelitian ini diterima, dimana Kepemimpinan Transformasional memiliki 

pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja.   

 Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adanya penerapan gaya 

Kepemimpinan Transformasional pada Kepala Sekolah, menunjukkan bahwa 

dengan penerapan gaya Kepemimpinan Transformasional tersebut akan lebih 

meningkatkan Kepuasan Kerja guru untuk mengembangkan keahlian dan 

memahami serta meningkatkan mutu kerja guru tetap di SMA Budhi Warman II 

Jakarta. 

 Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bushra et al., (2011) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan positif dengan 

kepuasan kerja. Hal ini membuktikan bahwa dengan mengadopsi gaya 

kepemimpinan transformasional, pemimpin dapat mencapai karyawan yang lebih 

puas, yang berarti hasil penelitian didukung hipotesis. 
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4.6.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

 Pada Tabel 4.10 Path Coefficients di atas, dapat dilihat bahwa nilai P- 

Values sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai T Statistics sebesar 3.364 < 1.96 (T Tabel 

signifikansi 5%). Nilai original sample estimate adalah positif, yaitu sebesar 

0.383 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho4 ditolak, yang berarti terdapat 

pengaruh antara Komitmen Organisasi terhadap Kinerja. Dengan demikian, 

hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan Komitmen Organisasi memiliki 

pengaruh positif terhadap Kinerja diterima. 

 Bentuk Komitmen Organisasi yang dimiliki guru tetap SMA Budhi 

Warman II Jakarta, dapat dilihat dari lama nya mereka bekerja dengan rentang 

waktu 6-10 tahun lebih. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki 

komitmen yang cukup tinggi untuk bekerja di SMA Budhi Warman II Jakarta. 

 Penelitian Khan et al., (2010) mendukung gagasan bahwa Komitmen 

Organisasi dapat meningkatkan Kinerja, yang berarti hasil penelitian ini didukung 

hipotesis. 

4.6.5 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

 Pada Tabel 4.10 Path Coefficients di atas, dapat dilihat bahwa nilai P 

Values sebesar 0.011< 0.05 dan nilai T Statistics sebesar 2.315< 1.96 (T Tabel 

signifikansi 5%). Nilai original sample estimate adalah positif, yaitu sebesar 

0.426 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho5 ditolak, yang berarti terdapat 

pengaruh antara Kepuasan Kerja terhadap Kinerja. Dengan demikian, hipotesis 
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dalam penelitian ini yang menyatakan Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap Kinerja diterima.  

Kepuasan kerja yang dirasakan oleh guru tetap SMA Budhi Warman II 

Jakarta, membuat kinerja yang dihasilkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja yang tinggi pada guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta 

membuat kinerja yang dihasilkan baik dan sesuai dengan penilaian kinerja. 

 Penelitian Atmojo (2012) mendukung gagasan bahwa Kepuasan Kerja 

merupakan faktor emosional yang dapat meningkatkan Kinerja, yang berarti hasil 

penelitian ini didukung hipotesis. 

4.7 Implikasi Manajerial 

Nilai path coefficient sebesar 0.756 merupakan nilai path coefficient yang 

terbesar dibandingkan dengan nilai path coefficient pada jalur yang lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk membentuk Kepuasan Kerja yang semakin baik, maka 

yang paling berpengaruh besar adalah Kepemimpinan Transformasional. Penulis 

merekomendasikan variabel Kinerja perlu mendapatkan perhatian yang lebih 

besar. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui dan menganalisis seberapa 

besar pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerjamelalui 

Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja guru tetap SMA Budhi Warman II 

Jakarta. Setelah penulis melakukan penelitian, maka dapat diketahui pengaruh 

Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja yaitu path coefficient sebesar 

0.150, oleh karena itu Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja tidak 

mempunyai pengaruh secara langsung, maka perlu melalui dan dibantu oleh 
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Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi untuk mendapatkan hasil yang cukup 

baik yaitu path coefficient sebesar 0.756 dan 0.583. 

 Pada guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta, pengaruh kepemimpinan 

sangat diperlukan untuk menciptakan komitmen, kepuasan kerja dan kinerja untuk 

organisasinya. Berdasarkan nilai loading tertinggi yang paling besar ada pada 

indikator KT7 (Pimpinan (Kepala Sekolah) melihat setiap individu memiliki 

kemampuannya sendiri) yaitu sebesar 0.847. Hal ini menunjukkan bahwa kepala 

sekolah selaku pimpinan, percaya terhadap kemampuan yang dimiliki guru tetap 

SMA Budhi Warman II Jakarta. Penulis menyarankan untuk kepala sekolah agar 

lebih meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan yang dimiliki para guru 

tetap, misalkan dengan cara memberikan tanggung jawab yang memungkinkan 

mereka untuk tumbuh, dan juga dengan mempertahankan keikutsertaan para guru 

tetap dalam pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.  

Pada nilai loading sebesar 0.838 yaitu pada indikator KT8 (Pimpinan 

(Kepala Sekolah) mendorong berbagi  ide-ide baru). Hal ini menunjukkan bahwa 

kepala sekolah dengan cara-cara positifnya dapat merangsang pemikiran guru 

tetap untuk memberikan ide-ide baru dan inisiatif. Penulis menyarankan pada 

kepala sekolah untuk memberikan fasilitas yang diperlukan oleh guru tetap, 

fasilitas tersebut bisa meliputi media yang berteknologi, aneka buku referensi dan 

motivasi yang dapat menginspirasi para guru tetap, dan juga mempertahankan 

hubungan yang baik kepada para guru tetap, dengan cara meningkatkan 

komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru tetap, maka dengan itu 
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akan memberikan semangat pada guru tetap dan mereka akan lebih percaya diri, 

sehingga mereka akan lebih terbuka dalam mengungkapkan ide yang dimiliki.  

Berdasarkan nilai loading pada variabel Komitmen Organisasi, nilai 

loading yang paling besar pada indikator CC1 (Akan sangat sulit untuk 

meninggalkan SMA Budhi Warman II saat ini, bahkan jika Saya ingin) yaitu 

sebesar 0.860. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru tetap SMA Budhi Warman 

II berkomitmen pada organisasinya karena menganggap bekerja pada organisasi 

tersebut sebagai suatu pemenuhan kebutuhan. Penulis menyarankan pada pihak 

sekolah untuk mempertahankan komitmen guru tetap tersebut, dengan cara 

membuat program agar SMA Budhi Warman II Jakarta mendapatkan 

penghargaan atau keunggulan dibandingkan sekolah lain, sehingga menciptakan 

rasa bangga terhadap para guru tetap.  

Variabel Kepuasan Kerja memiliki nilai loading paling besar pada 

indikator KK2 (Peluang mengembangkan keahlian dalam profesi Saya) yaitu 

sebesar 0.825. Hal ini menunjukkan bahwa guru tetap SMA Budhi Warman II 

merasa puas dengan memiliki karir dalam sistem sekolah tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa bekerja di SMA Budhi Warman II Jakarta membuat guru 

tetap merasa puas dengan pengalaman yang dirasakan selama bekerja guna 

mengembangkan keahlian, dan terlebih lagi dilihat dari tingkat pendidikan mereka 

yang rata-rata adalah S1. Penulis menyarankan manajemen sekolah 

mempertahankan atau menambah program pelatihan-pelatihan baru, salah satunya 

dengan mengadakan pelatihan untuk peningkatan sertifikasi dan pembelajaran 
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dalam peningkatan kurikulum untuk anak didiknya. Pada indikator KK5 (Saya 

memiliki karir dalam sistem sekolah ini) dengan nilai loading sebesar 0.816. Hal 

ini menunjukkan bahwa guru tetap SMA Budhi Warman II merasa puas dengan 

memiliki karir dalam sistem sekolah tersebut. Penulis menyarankan kepala 

sekolah untuk mempertahankan bonus tambahan pada guru tetap yang memiliki 

jabatan seperti wali kelas, kepala program studi, dan pembina OSIS, dengan cara 

menambah bonus tambahan tersebut, agar kesejahteraan guru tetap SMA Budhi 

Warman II Jakarta menjadi lebih baik lagi. 

 Terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan 

Transformasional tidak berpengaruh terhadap Kinerja. Hal ini diduga karena 

munculnya variabel lain (Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja) sehingga 

pengaruh Kepemimpinan Transformasional pada Kinerja melemah bahkan hilang. 

Variabel inilah yang disebut sebagai variabel intervening pada pengaruh 

Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa Kepemimpinan Transformasional secara langsung tidak berpengaruh pada 

Kinerja, tetapi harus melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja yang 

kemudian kedua variabel tersebut yang akan berpengaruh pada Kinerja.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional terhadap Kinerja secara langsung serta melalui Komitmen 

Organisasi dan Kepuasan Kerja pada guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta. 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan smartPLS menunjukkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai original sample 0.583 sebesar 

yang berarti Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif 

terhadap Komitmen Organisasi. Pada guru tetap SMA Budhi Warman II 

Jakarta dengan adanya pemimpin yang memiliki Kepemimpinan 

Transformasional akan meningkatkan Komitmen Organisasi pada 

karyawan (guru tetap).  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai original sample 0.150 yang 

berarti Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh positif 

terhadap Kinerja. Pada penelitian ini Kepemimpinan Transformasional 

tidak bisa secara langsung mempengaruhi Kinerja, melainkan harus 

melalui Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terlebih dahulu. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai original sample 0.756 yang 

berarti Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Kerja. Pada guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta dengan 
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adanya pemimpin yang memiliki Kepemimpinan Transformasional akan 

meningkatkan Kepuasan Kerja karyawan (guru tetap).  

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai original sample 0.383 yang 

berarti Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Pada 

guru tetap SMA Budhi Warman II Jakarta dengan adanya Komitmen 

Organisasi akan meningkatkan Kinerja. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai original sample 0.426 yang 

berarti Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja. Pada guru 

tetap SMA Budhi Warman II Jakarta dengan adanya Kepuasan Kerja akan 

meningkatkan Kinerja. 

5.2 Saran 

 Hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal: 

SMA Budhi Warman II Jakarta : 

1. Kepala sekolah percaya dengan kemampuan yang dimiliki para guru tetap, 

dengan cara memberikan tanggung jawab yang memungkinkan mereka 

untuk tumbuh. 

2. Kepala sekolah mempertahankan keikutsertaan para guru tetap dalam 

pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.  

3. Kepala sekolah memberikan fasilitas yang diperlukan oleh guru tetap, 

fasilitas tersebut bisa meliputi media yang berteknologi, aneka buku 

referensi dan motivasi yang dapat menginspirasi para guru tetap.  
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4. Mempertahankan hubungan yang baik antara kepala sekolah dengan guru 

tetap, dengan cara meningkatkan komunikasi.  

5. Pihak sekolah membuat program agar sekolah menjadi unggul, sehingga 

akan menciptakan rasa bangga pada diri guru tetap. 

6. Pihak sekolah mempertahankan atau menambah program pelatihan-

pelatihan baru, salah satunya dengan mengadakan pelatihan untuk 

peningkatan sertifikasi dan pembelajaran dalam peningkatan kurikulum 

untuk anak didiknya. 

7. Kepala sekolah mempertahankan bonus tambahan yang diberikan pada 

guru tetap yang memiliki jabatan, dengan cara menambah bonus tambahan 

tersebut. 

 

Penelitian  selanjutnya:  

Peneliti pada penelitian selanjutnya dapat memperbesar jangkauan objek 

penelitian. Penelitian serupa dapat dilakukan pada SMA swasta terbesar dan 

terbaik di Jakarta guna memperoleh gambaran yang lebih jelas, serta dengan 

menambah jumlah responden untuk mengetahui fenomena yang sama juga 

terjadi. 
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LAMPIRAN I 

KUESIONER 

Responden Yth. 

 

Saya Putri Rajeng Lidyaningsih mahasiswi Program Studi Manajemen-STIE 

Indonesia Banking School (IBS). Saat ini Saya sedang melakukan penelitian 

untuk skripsi Saya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional 

Terhadap Kinerja Secara Langsung Serta Melalui Komitmen Organisasi Dan 

Kepuasan Kerja Guru Tetap SMA Budhi Warman II Jakarta”. Terkait dengan 

rencana penelitian tersebut, maka perkenankan Saya menyebarkan kuesioner ini 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk itu, Saya memohon dengan 

hormat bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan jawaban yang 

sebenar-benarnya sesuai dengan pengalaman yang dialami selama bekerja. 

Pernyataan dan data dari setiap responden hanya akan digunakan unuk keperluan 

penelitian semata dan diolah menggunakan kaidah keilmuan komprehensif serta 

sangat dijaga kerahasiannya. Atas waktu dan partisipasi anda, Saya ucapkan 

terimakasih. 
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Berikan tanda (X) pada salah satu jawaban. 

Screening question 

1. Apakah Anda telah diangkat menjadi guru tetap di sekolah ini? 

[   ] YA *Lanjut pertanyaan selanjutnya* 

[   ] TIDAK *berhenti sampai disini* 

i. IdentitasResponden 

1. Usia   : [   ] ≤ 25 Tahun  

 [   ] 26 – 40 Tahun  

 [   ] ≥ 41 Tahun 

2. Jenis Kelamin  : [   ] Laki-laki  [   ] Perempuan 

3. Pendidikan Terakhir : [   ] Pascasarjana  

  [   ] Sarjana   

  [   ] Diploma   

4. Lama Bekerja  : [   ] ≤ 5 Tahun 

      [   ] 6 – 10 Tahun 

  [   ] ≥ 11 Tahun 

5. Pengeluaran Perbulan : [   ] < Rp1.000.000 

  [   ] Rp1.000.000–Rp1.999.000 

  [   ] Rp2.000.000–Rp2.999.000 

  [   ] Rp3.000.000–Rp3.999.000 

  [   ] ≥ Rp4.000.000 

 

1. Petunjuk pengisian kuesioner 

1. Kuesioner penelitian ini berisi 32 pernyataan. 

2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (X). 

3. Tanyakan hal yang kurang Anda mengerti langsung kepada peneliti. 
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2. Kuesioner Penelitian 

*wajib 

Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah penilaian Anda terhadap 

masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 6. Semakin kearah nilai 1 

berarti semakin Anda tidak setuju akan pernyataan yang diberikan, sebaliknya 

semakin kearah nilai 6 berarti semakin setuju Anda dengan pernyataan terkait. 

Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban 

yang dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang 

paling sesuai dengan diri Anda. 

NO Pernyataan 
STS  SS 

1 2 3 4 5 6 

1 Pimpinan (Kepala Sekolah) menyatakan 
dengan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai 

      

2 Pimpinan (Kepala Sekolah)  berani 
menghadapi resiko dari tindakan yang diambil  

      

3 Pimpinan (Kepala Sekolah) memberikan 
harapan tinggi pada kemampuan para guru 

      

4 Pimpinan (Kepala Sekolah) memiliki visi dan 
misi yang jelas dalam mencapai tujuan SMA 
Budhi Warman II 

      

5 Pimpinan (Kepala Sekolah ) memiliki 
keyakinan dalam pengambilan keputusan  

      

6 Pimpinan (Kepala Sekolah) membantu untuk 
mengembangkan potensi pribadi Saya 

      

7 Pimpinan (Kepala Sekolah) melihat setiap 
individu memiliki kemampuannya sendiri 

      

8 Pimpinan (Kepala Sekolah) mendorong 
berbagi  ide-ide baru 

      

9 Pimpinan (Kepala Sekolah) memberikan 
berbagai sudut pandang ketika Saya 
memecahkan masalah 
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NO 
Pernyataan 

STS  SS 

1 2 3 4 5 6 

10 Saya akan merasa senang disepanjang karir 
Saya di SMA Budhi Warman II 

      

11 Saya benar-benar merasa masalahSMA 
BudhiWarman II seperti masalah Saya  sendiri 

      

12 Saya merasakan ada keterikatan yang kuat 
pada SMA Budhi Warman II 

      

13 Saya akan merasa bersalah meninggalkan 
SMA BudhiWarman II saat ini 

      

14 Saya merasa ada kewajiban untuk tetap 
dengan SMA Budhi Warman II saat ini 

      

15 SMA Budhi Warman II ini layak 
mendapatkan loyalitas Saya 

      

16 Akan sangat sulit untuk meninggalkan SMA 
Budhi Warman II saat ini, bahkan jika Saya 
ingin 

      

17 Sekarang ini, bertahan di SMA Budhi 
Warman II merupakan sebuah keharusan 
dibanding dengan keinginan Saya 

      

18 Saya merasa bahwa hanya memiliki sedikit 
pilihan untuk mempertimbangkan keluar dari 
SMA Budhi Warman II ini 

      

19 Banyaknya siswa yang berada dibawah 
tanggung jawab Saya 

      

20 Peluang mengembangkan keahlian dalam 
profesi Saya 

      

21 Peluang untuk mendiskusikan masalah 
dengan manajemen sekolah 

      

22 Saya mempercayai manajemen sekolah       

23 Saya memiliki karir dalam sistem sekolah ini       
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NO 
Pernyataan 

STS  SS 

1 2 3 4 5 6 

24 Peluang Saya menaikkan keahlian dibidang 
yang Saya minati 

      

25 Fasilitas fisik (temperature ruangan, cahaya) 
di SMA BudhiWarman II baik 

      

26 Kompetensi profesional dan kepemimpinan 
pada manajemen 

      

27 Saya merasa puas dengan banyaknya mata 
pelajaran yang diajarkan 

      

28 Tugas yang ditentukan selalu dilengkapi 
sesuai dengan deskripsi pekerjaan 

      

29 Semua persyaratan kinerja formal dari 
pekerjaan harus dipenuhi 

      

30 Semua tanggung jawab yang dibutuhkan dari 
pekerjaan harus dipenuhi 

      

31 Aspek dari pekerjaan yang wajib dilakukan 
tidak pernah diabaikan 

      

32 Tugas penting dalam pekerjaan sering sukses       
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PRE-TEST 

1. Uji Validitas 

 

 
 

 

 

 
Anti-image Matrices 

 KT1 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KT8 KT9 

Anti-image Covariance 

KT1 .336 .060 -.146 -.081 -.112 .038 -.063 -.002 

KT3 .060 .385 -.130 -.174 .051 -.058 -.118 .067 

KT4 -.146 -.130 .401 -.006 -.046 .004 .013 -.010 

KT5 -.081 -.174 -.006 .323 -.066 -.042 .093 -.080 

KT6 -.112 .051 -.046 -.066 .300 -.101 -.016 -.052 

KT7 .038 -.058 .004 -.042 -.101 .348 -.118 -.051 

KT8 -.063 -.118 .013 .093 -.016 -.118 .350 -.154 

KT9 -.002 .067 -.010 -.080 -.052 -.051 -.154 .410 

Anti-image Correlation 

KT1 .858a .166 -.397 -.247 -.354 .111 -.185 -.006 

KT3 .166 .788a -.330 -.494 .151 -.157 -.322 .169 

KT4 -.397 -.330 .892a -.017 -.132 .011 .035 -.023 

KT5 -.247 -.494 -.017 .843a -.211 -.127 .277 -.219 

KT6 -.354 .151 -.132 -.211 .896a -.313 -.050 -.149 

KT7 .111 -.157 .011 -.127 -.313 .903a -.338 -.136 

KT8 -.185 -.322 .035 .277 -.050 -.338 .829a -.408 

KT9 -.006 .169 -.023 -.219 -.149 -.136 -.408 .892a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .863 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 142.500 

df 28 

Sig. .000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

KT1 1.000 .652 

KT3 1.000 .546 

KT4 1.000 .617 

KT5 1.000 .677 

KT6 1.000 .729 

KT7 1.000 .684 

KT8 1.000 .624 

KT9 1.000 .608 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

KT1 .807 

KT3 .739 

KT4 .785 

KT5 .823 

KT6 .854 

KT7 .827 

KT8 .790 

KT9 .780 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.137 64.217 64.217 5.137 64.217 64.217 

2 .770 9.623 73.840    
3 .666 8.330 82.170    
4 .426 5.322 87.492    
5 .349 4.367 91.858    
6 .280 3.497 95.356    
7 .206 2.570 97.925    
8 .166 2.075 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 111.111 

df 36 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 AC1 AC2 AC3 NC1 NC2 NC3 CC1 CC2 CC3 

Anti-image Covariance 

AC1 .569 -.118 -.016 -.111 -.014 -.178 .101 .062 .020 

AC2 -.118 .493 -.004 -.123 -.037 -.066 .005 -.014 .024 

AC3 -.016 -.004 .406 -.039 -.151 .101 -.077 -.192 -.129 

NC1 -.111 -.123 -.039 .258 .019 .032 -.167 .012 -.070 

NC2 -.014 -.037 -.151 .019 .639 -.056 .002 -.078 -.087 

NC3 -.178 -.066 .101 .032 -.056 .465 -.122 -.087 -.187 

CC1 .101 .005 -.077 -.167 .002 -.122 .306 -.044 .064 

CC2 .062 -.014 -.192 .012 -.078 -.087 -.044 .589 .069 

CC3 .020 .024 -.129 -.070 -.087 -.187 .064 .069 .607 

Anti-image Correlation 

AC1 .775a -.222 -.034 -.289 -.023 -.345 .243 .107 .035 

AC2 -.222 .898a -.010 -.346 -.067 -.137 .012 -.026 .043 

AC3 -.034 -.010 .811a -.120 -.297 .233 -.219 -.393 -.261 

NC1 -.289 -.346 -.120 .795a .047 .092 -.596 .030 -.177 

NC2 -.023 -.067 -.297 .047 .896a -.103 .005 -.126 -.140 

NC3 -.345 -.137 .233 .092 -.103 .783a -.323 -.166 -.352 

CC1 .243 .012 -.219 -.596 .005 -.323 .779a -.104 .148 

CC2 .107 -.026 -.393 .030 -.126 -.166 -.104 .835a .115 

CC3 .035 .043 -.261 -.177 -.140 -.352 .148 .115 .817a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

AC1 1.000 .697 
AC2 1.000 .647 
AC3 1.000 .760 
NC1 1.000 .743 
NC2 1.000 .521 
NC3 1.000 .621 
CC1 1.000 .653 
CC2 1.000 .658 
CC3 1.000 .409 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.496 49.958 49.958 4.496 49.958 49.958 

2 1.213 13.476 63.434 1.213 13.476 63.434 

3 .816 9.068 72.502    
4 .622 6.906 79.407    
5 .560 6.223 85.630    
6 .469 5.215 90.845    
7 .405 4.500 95.345    
8 .262 2.915 98.261    
9 .157 1.739 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 2 

AC1 .583 -.597 

AC2 .732 -.333 

AC3 .746 .452 

NC1 .850 -.145 

NC2 .627 .358 

NC3 .726 -.307 

CC1 .804 .083 

CC2 .606 .539 

CC3 .639 -.026 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .755 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 200.874 

df 36 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 

Anti-image Covariance 

KK1 .157 -.080 -.063 -.098 .061 .083 -.020 -.071 -.023 

KK2 -.080 .169 -.024 .076 -.105 -.131 -.061 .043 .089 

KK3 -.063 -.024 .266 -.091 -.067 -.021 .081 .050 -.010 

KK4 -.098 .076 -.091 .205 -.056 -.037 -.045 .010 .024 

KK5 .061 -.105 -.067 -.056 .289 .073 -.076 -.041 -.064 

KK6 .083 -.131 -.021 -.037 .073 .188 .044 -.104 -.093 

KK7 -.020 -.061 .081 -.045 -.076 .044 .321 -.043 -.096 

KK8 -.071 .043 .050 .010 -.041 -.104 -.043 .231 -.079 

KK9 -.023 .089 -.010 .024 -.064 -.093 -.096 -.079 .312 

Anti-image Correlation 

KK1 .719a -.493 -.309 -.548 .287 .482 -.087 -.373 -.106 

KK2 -.493 .637a -.113 .410 -.474 -.738 -.261 .219 .387 

KK3 -.309 -.113 .835a -.391 -.242 -.093 .277 .200 -.036 

KK4 -.548 .410 -.391 .765a -.232 -.191 -.176 .045 .096 

KK5 .287 -.474 -.242 -.232 .813a .312 -.250 -.159 -.214 

KK6 .482 -.738 -.093 -.191 .312 .591a .181 -.501 -.385 

KK7 -.087 -.261 .277 -.176 -.250 .181 .872a -.157 -.304 

KK8 -.373 .219 .200 .045 -.159 -.501 -.157 .817a -.295 

KK9 -.106 .387 -.036 .096 -.214 -.385 -.304 -.295 .801a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

KK1 1.000 .862 

KK2 1.000 .646 

KK3 1.000 .812 

KK4 1.000 .850 

KK5 1.000 .703 

KK6 1.000 .792 

KK7 1.000 .676 

KK8 1.000 .799 

KK9 1.000 .700 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.314 59.046 59.046 5.314 59.046 59.046 

2 1.525 16.943 75.990 1.525 16.943 75.990 

3 .720 8.002 83.992    
4 .512 5.692 89.684    
5 .327 3.628 93.312    
6 .212 2.360 95.672    
7 .183 2.038 97.709    
8 .144 1.595 99.305    
9 .063 .695 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 2 

KK1 .812 -.451 

KK2 .788 .160 

KK3 .718 -.544 

KK4 .745 -.543 

KK5 .835 -.077 

KK6 .659 .599 

KK7 .815 .110 

KK8 .806 .385 

KK9 .721 .424 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .663 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 50.060 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 KNJ1 KNJ2 KNJ3 KNJ4 KNJ5 

Anti-image Covariance 

KNJ1 .687 -.172 -.065 -.195 .180 

KNJ2 -.172 .575 -.243 .003 .024 

KNJ3 -.065 -.243 .438 -.056 -.162 

KNJ4 -.195 .003 -.056 .452 -.254 

KNJ5 .180 .024 -.162 -.254 .441 

Anti-image Correlation 

KNJ1 .569a -.273 -.119 -.350 .327 

KNJ2 -.273 .704a -.483 .007 .048 

KNJ3 -.119 -.483 .732a -.127 -.369 

KNJ4 -.350 .007 -.127 .678a -.570 

KNJ5 .327 .048 -.369 -.570 .592a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

KNJ1 1.000 .758 

KNJ2 1.000 .685 

KNJ3 1.000 .735 

KNJ4 1.000 .726 

KNJ5 1.000 .880 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.703 54.052 54.052 2.703 54.052 54.052 

2 1.082 21.637 75.689 1.082 21.637 75.689 

3 .645 12.898 88.587    
4 .320 6.404 94.990    
5 .250 5.010 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 

KNJ1 .532 .690 

KNJ2 .714 .418 

KNJ3 .857 -.020 

KNJ4 .809 -.267 

KNJ5 .721 -.600 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 
Scale: KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.918 .920 8 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.458 3.167 3.800 .633 1.200 .042 8 
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Scale: KOMITMEN ORGANISASI 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.872 .871 9 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 

Variance N of 
Items 

Item 
Means 

3.759 3.633 3.900 .267 1.073 .010 9 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

AC1 30.1000 26.369 .487 .431 .869 

AC2 29.9333 25.237 .642 .507 .855 

AC3 30.0667 25.651 .654 .594 .855 

NC1 29.9667 23.482 .774 .742 .842 

NC2 30.2000 26.648 .530 .361 .865 

NC3 30.1000 24.783 .644 .535 .855 

CC1 30.2000 24.648 .712 .694 .849 

CC2 29.9667 26.585 .496 .411 .868 

CC3 30.1333 25.844 .542 .393 .864 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

33.8333 31.730 5.63293 9 

 

Scale: KEPUASAN KERJA 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.909 .912 9 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.633 3.067 5.200 2.133 1.696 .408 9 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

32.7000 72.838 8.53451 9 

 

Scale: KINERJA 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

KK1 29.3667 53.206 .769 .843 .894 

KK2 29.3333 57.747 .715 .831 .897 

KK3 29.5667 57.220 .671 .734 .901 

KK4 29.6333 55.620 .692 .795 .900 

KK5 29.0000 57.586 .775 .711 .893 

KK6 29.2667 61.789 .547 .812 .908 

KK7 29.0333 59.206 .739 .679 .896 

KK8 28.9000 59.403 .725 .769 .897 

KK9 27.5000 62.052 .624 .688 .904 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.778 .779 5 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.920 3.667 4.033 .367 1.100 .021 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

KNJ1 15.5667 8.599 .359 .313 .801 

KNJ2 15.6000 8.248 .549 .425 .740 

KNJ3 15.6333 6.999 .711 .562 .680 

KNJ4 15.9333 7.237 .659 .548 .699 

KNJ5 15.6667 7.954 .509 .559 .752 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

19.6000 11.559 3.39980 5 

 

Pengaruh kepemimpinan..., Putri Rajeng Lidyaningsih, Ma.-IBS, 2016



118 
 

Indonesia Banking School 
 

 

LAMPIRAN III 

HASIL UJI PLS ALGORITHM 
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