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PENDAHULUAN 
 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas 

harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, 

supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan 

pengembangan serta kompetensi sosial. 

 Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/ 

madrasah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan 

baik. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 

2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten (Direktorat Tenaga 

Kependidikan, 2008: 6) menunjukkan bahwa para pengawas memiliki kelemahan 

dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan 

pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini biasa dilaksanakan 

dipandang kurang memadai untuk menjangkau keseluruhan pengawas dalam 

waktu yang relatif singkat. Selain itu, karena terbatasnya waktu maka intensitas 

dan kedalaman penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi 

ini. 

 Berdasarkan kenyataan tersebut maka upaya untuk meningkatkan 

kompetensi pengawas harus dilakukan melalui berbagai strategi. Salah satu 

strategi yang dapat ditempuh untuk menjangkau keseluruhan pengawas dengan 

waktu yang cukup singkat adalah memanfaatkan forum Kelompok Kerja 

Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) 

sebagai wahana belajar bersama. Dalam suasana kesejawatan yang akrab, para 

pengawas dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman guna bersama-

sama meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.  

Forum tersebut akan berjalan efektif apabila terdapat panduan, bahan 

kajian serta target pencapaian. Dalam konteks inilah Bahan Belajar Mandiri 

(BBM) ini disusun. BBM ini dimaksudkan sebagai bahan kajian para pengawas 

dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka. 

 

STANDAR KOMPETENSI 
 BBM ini disesuaikan dengan cakupan dimensi kompetensi pengawas 

yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 
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2007  tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan tersebut 

terdapat enam  dimensi kompetensi, yaitu: kompetensi kepribadian, supervisi 

manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan 

pengembangan, dan kompetensi sosial. Setiap dimensi kompetensi memiliki sub-

sub sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang pengawas. Secara 

rinci kompetensi-kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut. 

A. Dimensi Kompetensi Kepribadian 

1. Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan. 

2. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang  berkaitan  

kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. 

3. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru tentang pendidikan dan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan 

tanggung jawabnya. 

4. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder 

pendidikan. 

 
B. Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial 

1. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

2. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan 

program pendidikan di sekolah. 

3. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melak-

sanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. 

4. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk 

perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah. 

5. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan 

pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. 

6. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan 

konseling di sekolah. 

7. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil 

yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam 

melaksanakan tugas pokoknya di sekolah. 
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8. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan 

hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan 

akreditasi sekolah. 

 
C. Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik 

1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan 

perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran 

di sekolah/madrasah.  

2. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

3. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di 

TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah berlandaskan standar 

isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip 

pengembangan KTSP. 

4. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/ 

teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai 

potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata 

pelajaran di sekolah/madrasah. 

5.   Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ 

bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk 

mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di 

TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

7. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan 

menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan 

tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata 

pelajaran di sekolah/madrasah.  
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D. Kompetensi Evaluasi Pendidikan 

1. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam bidang 

pengembangan di TK/RA dan pembelajaran/bimbingan di sekolah/ma-

drasah. 

2. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai 

dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA 

atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

3. Menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang 

pengembangan di  TK/RA atau mata pelajaran di sekolah. 

4. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa 

serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan 

tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/ 

madrasah. 

5. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu 

pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di 

TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

6. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala seko-

lah/madrasah, kinerja guru, dan staf sekolah/madrasah. 

 
E. Dimensi Kompetensi Penelitian dan Pengembangan 

1. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam 

pendidikan. 

2. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk 

keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya 

sebagai pengawas. 

3. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian 

kualitatif maupun penelitian kuantitatif. 

4. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah 

pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi 

tugas pokok tanggung jawabnya. 
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5. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data 

kualitatif maupun data kuantitatif. 

6. Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang 

kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan. 

7. Menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah/madrasah. 

8. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, 

baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah/madrasah. 

F. Dimensi Kompetensi Sosial 
1.  Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas 

diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

2.  Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan 

 

DESKRIPSI BAHAN BELAJAR 

BBM bagi KKPS/MKPS  terdiri atas enam  bagian, yaitu: 

1. Dimensi Kompetensi Kepribadian dan Sosial 

2. Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial 

3. Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik 

4. Dimensi Kompetensi Evaluasi Pendidikan 

5. Dimensi Kompetensi Penelitian dan Pengembangan 

6. Dimensi Penelitian Tindakan Sekolah  

 Bahan belajar nomor 1 sampai dengan 5 hakikatnya disesuaikan dengan 

dimensi standar kompetensi pengawas. Sedangkan bahan belajar nomor 6 

merupakan pengkhususan dan pendalaman dimensi kompetensi penelitian dan 

pengembangan. Hal ini penting untuk diprioritaskan mengingat bahwa peran 

pengawas sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan, akan sangat efektif 

apabila mereka menguasai metode action research. Dengan kemampuan ini 

diharapkan pengawas dapat mendorong pengembangan dan peningkatan mutu 

sekolah-sekolah yang dibinanya. 
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 Setiap bahan belajar di atas mencakup beberapa kegiatan belajar 

sebagai berikut. 

Kompetensi Kepribadian, meliputi kegiatan belajar: 
1.  Pengenalan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Diri 

2. Pengembangan Kreativitas  dan Pengambilan Keputusan  

Kompetensi Sosial, meliputi kegiatan belajar: 
1. Pengembangan Komunikasi Efektif Kemitraan, Pelayanan dan Tim yang 

Baik 

2. Gaya Kerja dan Cara Penyelesaian Konflik Manakah  

Kompetensi Supervisi Manajerial, meliputi  kegiatan belajar: 
1. Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Supervisi Manajerial 

2. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan 

Kompetensi Supervisi Akademik,  meliputi kegiatan belajar: 
1. Pelaksanaan Akademik di Sekolah 

2. Membimbing Guru Menemukan Karakteristik Lingkungan Pembelajaran 

yang Berhasil 

Kompetensi Evaluasi Pendidikan, meliputi kegiatan belajar: 
1. Penyusunan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pendidikan dan 

Pembelajaran 

2. Aspek-aspek Penilaian dalam Pembelajaran 

3. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru 

4. Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran 

5. Pemanfaatan Hasil Penilaian untuk Kepentingan Pendidikan dan  

    Pembelajaran/Bimbingan 

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, memuat kegiatan belajar: 
1. Perlunya Pengawas Manyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI)   

2. Jenis-Jenis KTI Pengembangan Profesi, dan Penyusunannya 

3. Ketentuan dalam Penulisan Ilmiah 

Materi Penelitian Tindakan Sekolah, memuat kegiatan belajar: 
1. Hakikat Penelitian Tindakan Sekolah 

2. Penyusunan Usulan dan Laporan Penelitian Tindakan Sekolah 

LANGKAH-LANGKAH MEMPELAJARI BAHAN BELAJAR 
  Bahan belajar ini dirancang untuk dipelajari oleh para pengawas dalam 

forum KKPS/MKPS. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan 
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dalam mempelajari materi ini mencakup aktivitas individual dan kelompok. 

Secara umum aktivitas individual meliputi: (1) membaca materi, (2) melakukan 

latihan/tugas/memecahkan kasus pada setiap kegiatan belajar, (3) membuat 

rangkuman/kesimpulan, dan (4) melakukan refleksi, Apabila diperlukan, 

berdasarkan refleksi yang dibuat, dapat dilakukan tindak lanjut. Sedangkan 

aktivitas kelompok meliputi: (1) mendiskusikan materi, (2) sharing pengalaman 

dalam melakukan latihan/memecahkan kasus, (3) melakukan seminar/diskusi 

hasil latihan/tugas yang dilakukan, dan (4) bersama-sama melakukan refleksi 

dan tindak lanjut sepanjang diperlukan. Langkah-langkah tersebut dapat 

digambarkan dalam skema di bawah ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Kegiatan Belajar Individu dan Kelompok 

Dari skema di atas terlihat bahwa aktivitas kelompok selalu didahului oleh 

aktivitas individu. Dengan demikian, maka aktivitas individu adalah hal yang 

utama. Sedangkan aktivitas kelompok lebih merupakan forum untuk berbagi, 

memberikan pengayaan dan penguatan terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

masing-masing individu. 
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Dengan mengikuti langkah-langkah belajar di atas, diharapkan para 

pengawas yang tergabung dalam KKPS/MKPS dapat secara individu dan 

bersama-sama meningkatkan kompetensinya, yang tentunya akan berdampak 

pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru yang dibinanya. 

Selamat belajar. 
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KOMPETENSI SOSIAL 
 
 

Pengantar 
Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai 

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Guna 

mewujudkan visi tersebut tentu segala sumber daya harus dikerahkan agar 

berfungsi optimal sesuai dengan posisi dan kapasitas masing-masing. Pendidik 

dan tenaga kependidikan, serta siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di negeri ini hendaknya memiliki komitmen yang sama.   

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan seorang pengawas harus 

memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi 

manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan 

pengembangan serta kompetensi sosial. 

Salah satu unsur tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis 

untuk membina, memantau, memberikan supervisi, dan mengevaluasi satuan 

atau lembaga pendidikan adalah Pengawas. Pengawas memberikan kontribusi 

yang cukup besar terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang akan 

mewujudkan visi pendidikan nasional di atas.  

Peran tersebut menuntut penguasaan berbagai kompetensi dalam diri 

pengawas. Kompetensi pengawas mendasari seluruh kompetensi lainnya, 

karena berkaitan dengan aspek nilai dan sikap serta motivasi dan komitmen. 

Kompetensi ini disebut kompetensi sosial. Pada kompetensi sosial ini terdiri 

dari dua materi, yaitu: mengembangkan kemitraan dan tim kerja, serta gaya kerja 

dan penyelesaian konflik. 

Pada materi mengembangkan kemitraan dan tim kerja, seorang 

pengawas dituntut memiliki kemampuan menjalin mitra dengan kepala sekolah, 

guru, shareholder dan stakeholder lainnya. Pengawas harus mampu bermitra 

baik dengan individu maupun kelompok, selain itu juga berperan untuk 

mengembangkan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait dengan 
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peningkatan mutu sekolah, dan mengembangkan tim kerjasama yang kokoh di 

dalam sekolah.  

Sedangkan pada materi gaya kerja dan penyelesaian konflik, sebagai 

seorang pengawas, sangat dibutuhkan dukungan pribadi yang baik dalam 

menunaikan tugasnya secara optimal, terutama dalam membantu serta membina 

para kepala sekolah dan guru pada saat munculnya permasalahan baik dengan 

shareholder maupun stakeholder lainnya. Pengawas diharapkan dapat melihat 

dan menempatkan dirinya secara proporsional, sebagai konselor, konsultan, dan 

resolver terhadap berbagai potensi konflik yang pasti terjadi. Pengawas 

diharapkan memiliki gaya kerja yang relevan terhadap situasi, kondisi, dan 

lingkungan yang ada. 

Tujuan Instruksional Umum dan Khusus 

Setelah membaca modul ini Anda diharapkan dapat memahami dan 
memiliki pengetahuan yang relevan, keterampilan yang mendukung dan sikap 

yang benar dalam membina kemitraan, mengembangkan tim kerja, serta 

menyelesaikan konflik di sekolah, dengan berbagai pihak dalam rangka 

meningkatkan kualitas diri sehingga membantu dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya.  

Secara khusus Anda diharapkan dapat: 

1. Memiliki semangat bermitra dengan berbagai pihak yang terkait dengan 

bidang tugasnya. 

2. Memiliki sikap terbuka terhadap pengetahuan dan pengalaman baru serta 

pemikiran/gagasan dari orang lain yang positif bagi peningkatan kualitas 

dirinya.   

3. Memiliki keterampilan bermitra, baik dengan individu maupun kelompok 

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

4. Mendemonstrasikan sikap dan gaya kerja pengawas dalamn menyelesaikan  

konflik di sekolah. 

5. Mendemonstrasikan hasil rancangan kerja pembinaan kepada kepala 

sekolah/guru sesuai dengan kompetensi sosial dalam penyelesaikan konflik. 

6. Menjelaskan konsep timbulnya konflik dan ciri-cirinya. 

7. Mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi. 

8. Mendeskripsikan langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik dan mencoba 

menerapkannya.  



 

Kepribadian dan Soaial-KKPS 3
 

9. Membuat Rangkuman 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skenario Kegiatan Belajar 
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Kegiatan Belajar 1 

 
MENGEMBANGKAN KOMUNIKASI EFEKTIF SERTA 

MENGEMBANGKAN KEMITRAAN, PELAYANAN DAN TIM YANG BAIK 
 

PENGANTAR 
Pengawas satuan pendidikan memiliki peran dan fungsi strategis dalam 

mendorong kemajuan sekolah-sekolah yang menjadi binaannya. Berbekal 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, mereka dapat memberikan inspirasi 

dan mendorong para kepala sekolah, guru serta tenaga kependidikan lainnya 

untuk terus mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja mereka. 

Bagi kepala sekolah, pengawas layaknya mitra tempat berbagi serta konsultan 

tempat meminta saran dan pendapat dalam pengelolaan sekolah. Sementara itu 

bagi guru, pengawas selayaknya menjadi konselor dan konsultan dalam 

memecahkan problema dan meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Pengawas dituntut memiliki kompetensi sosial, khususnya dalam menjalin 

mitra dengan para kepala sekolah, guru, shareholder dan stakeholder lainnya. 

Hal ini karena dalam bekerja pengawas  bertemu banyak orang dengan berbagai 

latar belakang, kondisi, kepentingan  serta persoalan yang dihadapi. Mereka juga 

harus mampu bermitra baik dengan individu maupun kelompok, selain itu 

pengawas juga berperan untuk mengembangkan jaringan kemitraan dengan 

berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sekolah, dan 

mengembangkan tim kerjasama yang kokoh di dalam sekolah. 

Tulisan ini akan membahas tentang pengertian, kedudukan dan manfaat 

bermitra; menumbuhkan kerjasama di lingkungan sekolah, pemberdayaan 

sekolah melalui kerjasama, peranan pengawas dalam penguatan kerjasama 

eksternal, dan kerjasama untuk peningkatan mutu pendidikan   

 
A. MENGEMBANGKAN KOMUNIKASI EFEKTIF 

1. Kedudukan dan Fungsi Komunikasi 
Organisasi tidak akan efektif apabila interaksi diantara orang-orang 

yang tergabung dalam suatu organisasi tidak pernah ada komunikasi. 

Komunikasi menjadi sangat penting karena merupakan aktivitas tempat pimpinan 

mencurahkan waktunya untuk menginformasikan sesuatu dengan cara tertentu 
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kepada seseorang atau kelompok orang. Dengan Komunikasi, maka fungsi 

manajerial yang berawal dari fungsi perencanaan, implementasi dan 

pengawasan dapat dicapai. 

Komunikasi tergantung pada persepsi, dan sebaliknya persepsi juga 

tergantung pada komunikasi. Persepsi meliputi semua proses yang dilakukan 

seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya. Baik buruknya 

proses komunikasi tergantung persepsi masing-masing orang yang terlibat di 

dalamnya. Ketidaksamaan pengertian antara penerima dan pengirim informsi 

akan menimbulkan kegagalan berkomunikasi. Dalam hal ini Barnard (1968,175-

181) mengemukakan tentang faktor komunikasi yang berperan dalam 

menciptakan dan memelihara otoritas yang objektif dalam organisasi sebagai 

berikut. 

1. Saluran komunikasi harus diketahui secara pasti 

2. Seyogyanya harus ada saluran komunikasi formal pada setiap anggota 

organisasi  

3. Jalur komunikasi seharusnya langsung dan sependek mungkin 

4. Garis komunikasi formal hendaknya dipergunakan secara normal 

5. Orang-orang yang bekerja sebagai pusat pengatur komunikasi haruslah 

orang-orang yang berkemampuan cakap 

6. Garis komunikasi seharusnya tidak mendapat gangguan pada saat 

organisasi sedang berlangsung 

7. Setiap komunikasi haruslah disahkan. 

Dalam memahami komunikasi menurut perilaku organisasi bahwa 

komunikasi adalah suatu proses antar orang atau antar pribadi yang melibatkan 

suatu usaha untuk mengubah perilaku. Perilaku yang terjadi dalam suatu 

organisasi adalah merupakan unsur pokok dalam proses komunikasi tersebut 

(Thoha, 1990,167). 

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat, tidaklah 

mengurangi arti pentingnya komunikasi diantara orang yang tergabung dalam 

organisasi. Komunikasi antara orang dengan orang tidak selalu tergantung pada 

teknologi, akan tetapi tergantung dari kekuatan dalam diri orang dan dalam 

lingkungannya. Komunikasi merupakan suatu proses interaksi antara orang itu 

sendiri. Proses yang berjalan dari komunikator yang menyampaikan pesan  
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(message) melaui jalur tertentu (medium), kemudian ditangkap oleh 

penerima (receiver) dan bila memungkinkan menjadi umpan balik (feedback) 

kepada komunikator. Gambaran umum proses komunikasi dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Komunikasi 
 

1. Tahap  Ideasi  (Ideation),  yaitu  tahap  proses   penciptaan gagasan, 

 pesan  atau informasi. Pada umumnya  ideasi  muncul karena ada 

rangsangan dari luar atau ada kebutuhan untuk berkomunikasi pada diri 

peserta. 

2. Tahap Penyandian (Encoding), yaitu proses penyusunan gagasan atau 

pesan menjadi suatu bentuk informasi (simbol,  lambang, sandi) yang 

akan dikirimkan; termasuk pemilihan dan penentuan cara maupun 

alat(media)untuk menyampaikannya. 

3. Tahap Pengiriman (Transmitting), merupakan kegiatan  penyampaian 

 pesan  atau informasi yang terjadi di antara peserta komunikasi. 

Pengiriman pesan ini dapat dilakukan dengan cara berbicara 

(verbal/lisan), atau non-verbal dengan  tulisan, gambar, warna atau 

gerakan (kial); disampaikan secara langsung atau melalui media tertentu. 

4. Tahap Penerimaan (Receiving), yakni proses penerimaan atau 

pengumpulan pesan yang terjadi pada para peserta komunikasi. 

Penangkapan atau pengumpulan pesan ini dapat terjadi dengan cara 

mendengarkan, membaca, mengamati atau memperhatikan, tergantung 

pada cara dan alat yang digunakan dalam berkomunikasi tersebut. 

5. Tahap Penafsiran (Decoding), yakni usaha pemberian arti terhadap 

informasi/pesan di antara peserta komunikasi. Peserta komunikasi yang 

IDEASI ENCOD-
ING 

PENGI-
RIMAN 

PENERI-
MAAN 

DECO-
DING 

RESPON 

BALIKAN 
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berkepentingan, melalui proses berpikir, berusaha menginterpretasikan 

atau menafsirkan informasi yang telah terkumpul dalam pikirannya. 

Pengertian "berpikir" di sini diartikan secara luas, baik menggunakan 

pikiran manusia (komunikasi manusiawi) maupun naluri binatang 

(komunikasi dengan hewan) dan sistem memori mekanis yang terdapat 

dalam mesin atau peralatan otomatis. 

6. Tahap Respon (Pemberian Tanggapan), merupakan tindak lanjut dari 

penafsiran yang telah dilakukan, yakni pemberian reaksi terhadap pesan 

yang telah disampaikan. Jadi para peserta komunikasi menggunakan arti 

atau makna suatu pesan sebagai dasar untuk memberikan reaksi. 

Apabila respon/reaksi yang diberikan "sesuai" dengan maksud pengirim 

pesan berarti terjadi komunikasi yang efektif; dan sebaliknya apabila 

"tidak sesuai" berarti terjadi mis-communication. 

7. Tahap Balikan (Feedback), berlangsung seiring dengan tahap-tahap 

komunikasi lainnya, yang berupa gejala atau fenomena yang dapat 

dijadikan petunjuk keberhasilan atau kegagalan suatu  proses 

komunikasi. Jadi pengertian feedback ini harus dibedakan dengan hasil 

(respons). 

 

Dengan demikian, komunikasi dapat dipahami sebagai penyampaian 

pesan, informasi atau pemikiran ide-ide dari satu orang atau lebih kepada orang 

lain atau kelompok orang dengan menggunakan lambang yang sama.  

Secara sederhana komunikasi dapat dirumuskan sebagai proses 

pengoperasian isi pesan berupa lambang-lambang dari komunikator ke 

komunikan. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang dinamakan komunikasi antar 

pribadi? 

Dimensi komunikasi organisasi mencakup pula komunikasi antar 

pribadi. Efektivitas komunikasi antarpribadi sangat tergantung pada pribadi 

penerima maupun pengirim pesan seperti yang dijelaskan berikut ini: 

1. Keterbukaan, mencakup aspek keinginan untuk terbuka bagi setiap orang 

yang berinteraksi dengan orang lain, dan keinginan untuk menanggapi 

secara jujur semua stimulus yang datang kepadanya 
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2. Empati, yaitu merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain 

atau mencoba merasakan dalam cara yang sama dengan perasaan orang 

lain 

3. Dukungan, adakalanya perlu diucapkan namun dapat juga tidak diucapkan 

4. Kepositifan, mencakup adanya perhatian yang positif terhadap diri 

seseorang, suatu perasaan positif itu dikumunikasikan, dan 

mengefektifkan kerjasama 

5. Kesamaan, mencakup kesamaan suasana dan kedudukan antara orang-

orang yang berkomunikasi (De Vito,1976,44-46). 

Keberhasilan komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam 

mencapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat (communication is a key 

to successful team effort). Artinya kalau pengawas sekolah ingin berhasil dalam 

memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah, maka kunci pertama yang harus dikuasai adalah 

kemampuan berkomunikasi. Pengawas harus mampu membangun komunikasi 

efektif. 

 

2. Membangun Komunikasi Efektif 
Komunikasi efektif bagi pimpinan merupakan keterampilan penting 

karena perencanaan, pengorganisasian, dan fungsi pengendalian dapat berjalan 

hanya melalui aktivitas komunikasi. Dalam beberapa situasi di dalam organisasi, 

kadangkala muncul sebuah pernyataan di antara anggota organisasi, apa yang 

kita dapat adalah kegagalan komunikasi. Pernyataan tersebut mempunyai arti 

bagi masing-masing anggota organisasi, dan menjelaskan bahwa yang menjadi 

masalah dasar adalah komunikasi, karena kemacetan atau kegagalan 

komunikasi dapat terjadi antar pribadi, antarpribadi dalam kelompok, atau antar 

kelompok dalam organisasi. 

Komunikasi bagi pimpinan merupakan aspek pekerjaan yang penting 

sebagai bagian dari fungsi organisasi. Masalah bisa berkembang serius 

manakala pengarahan menjadi salah dimengerti; gurauan yang membangun 

dalam kelompok kerja malah menyulut kemarahan; atau pembicaraan informal 

oleh pimpinan terjadi distorsi (penyimpangan). Dengan kata lain bahwa masalah 
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komunikasi dalam organisasi adalah apakah anggota organisasi dapat 

berkomunikasi dengan baik atau tidak? 

Komunikasi merupakan keterampilan dasar seorang pengawas 

sekolah, dan merupakan elemen penting dalam pelayanan, karena menyangkut 

kompetensi pengawas sekolah sebagai orang yang melayani kepentingan dan 

kebutuhan sekolah, utamanya kepala sekolah dan guru. Keterampilan dasar 

berkomunikasi bagi seorang pengawas sekolah adalah: 

1. Mampu saling memahami kelebihan dan kekurangan individu 

2. Mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan  

3. Mampu saling menerima, menolong,  dan mendukung  

4. Mampu mengatasi konflik  yang terjadi dalam komunikasi 

5. Saling menghargai dan menghormati 

Mengembangkan keterampilan berkomunikasi bagi pengawas 

sekolah dapat dilakukan dengan memperhatikan: 

1. Manfaat dan pentingnya komunikasi   

2. Penguasaan perilaku individu       

3. Komponen-komponen komunikasi,  

4. Praktek keterampilan berkomunikasi 

5. Bantuan orang lain  

6. Latihan yang terus-menerus 

7. Partner berlatih, untuk meningkatkan kemampuan adaptif berkomunikasi  

Seorang pengawas sekolah perlu membangun jaringan komunikasi 

yang sehat, baik dengan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dunia usaha, maupun 

lembaga mitra lain. Analisis jaringan komunikasi dapat dilakukan untuk 

mengetahui:  

1. Peranan individu (karyawan) dalam penyaluran informasi organisasi, yang 

sekaligus juga menunjukkan pola interaksi antara individu tersebut 

dengan individu lain 

2. Bentuk hubungan atau koneksi orang-orang dalam organisasi dan 

kelompok tertentu (klik)  

3. Keterbukaan/ketertutupan individu atau kelompok. 
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Peranan seorang pengawas sekolah dalam suatu jaringan komunikasi 

dapat sebagai : 

1. Opinion leader, individu yang diakui menguasai informasi (kuantitas dan 

kualitas) dan dengan informasi tersebut mampu mempengaruhi perilaku 

dan keputusan-keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, atau 

organisasi. Opinion leader tidak selalu memiliki otoritas formal, bahkan 

pada umumnya merupakan pimpinan informal. 

2. Gate keepers, individu yang mengontrol arus informasi di antara anggota 

organisasi. Individu yang menentukan apakah suatu informasi itu penting 

atau tidak untuk diteruskan/diberikan kepada pimpinan atau pegawai 

organisasi. 

3. Cosmopolites, individu yang menghubungkan organisasi dengan 

lingkungannya. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber di 

lingkungan dan menyampaikan informasi organisasi kepada lingkungan. 

4. Bridge, anggota kelompok atau klik dalam suatu organisasi yang 

menghubungkan kelompok itu dengan kelompok lain. 

5. Liaison, individu penghubung antar kelompok, dan bukan sebagai 

anggota salah satu kelompok tersebut. 

6. Isolate, anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan 

orang lain dalam organisasi.  

Posisi atau peranan pengawas sekolah dalam jaringan arus informasi 

akan mempengaruhi, antara lain: 

1. Tingkat kekuasaan (power), hubungan sosial, atau pengaruh individual 

dalam organisasi. 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan tugas (intensitas dan kuantitas kegiatan 

organisasi, yang dapat berimbas pada peningkatan 

keterampilan/keahlian). 

3. Kepuasan terhadap arus informasi. 

4. Konsep diri. 

 

Keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi akan sangat 

menentukan bagaimana pengembangan kualitas pendidikan oleh pengawas 

sekolah. Terutama dalam membentuk jaringan kemitraan dengan share/stake 
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holder dan tim kerjasama untuk melayani pelanggan. Jaringan kemitraan yang 

kuat dan saling menguntungkan yang dilayani oleh anggota tim kerjasama yang 

saling melayani, sudah pasti akan memperlancar pengembangan kualitas 

pendidikan. Pengawas yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan memadai 

dapat menyelesaikan berbagai masalah di lapangan. Masalah komunikasi antara 

lain disebabkan oleh pola birokrasi dan hubungan yang kaku sehingga tidak 

terpelihara situasi sesuai harapan pengawas maupun pihak-pihak yang 

disupervisi. 

 
B. MENGEMBANGKAN KEMITRAAN, PELAYANAN DAN TIM 

1. Mengembangkan Kemitraan 
Kemitraan merupakan bentuk dari mitra, yang dapat dijumpai pada 

semua kelompok orang dan usia. Dasar utama dalam mitra ini adalah keahlian, 

yang mana masing-masing orang yang memiliki keahlian berbeda, bekerja 

bersama menjadi satu kelompok/tim dalam menyeleseaikan sebuah pekerjaan. 

Mitra tersebut adakalanya harus dilakukan dengan orang yang sama sekali 

belum dikenal, dan begitu berjumpa langsung harus bekerja bersama dalam 

sebuah kolempok. Pertanyaan yang timbul, bagaimanakah cara 

mengembangkan kemitraan di dalam suatu organisasi kependidikan? 

Dalam pandangan manajemen, kerjasama dimaknai dengan istilah 

collaboration. Kerjasama (collaboration) dalam pandangan Stewart merupakan 

bagian dari kecakapan ”manajemen baru” yang belum nampak pada manajemen 

tradisional. Dalam manajemen tradisional terdapat tujuh kecakapan/ proses 

kegiatan manajerial yaitu perencanaan (planning), komunikasi (communicating),  

koordinasi  (co-ordinating), memotivasi (motivating), pengendalian (controlling), 

mengarahkan (directing), dan memimpin (leading) (Stewart, 1998; 88).  

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kecakapan-kecakapan di atas seperti 

merencanakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan memotivasi perlu 

dikuasai oleh seorang manajer. Namun demikian, untuk kecakapan 

mengendalikan, mengarahkan, dan memimpin dianggap ”sudah tidak efektif lagi”. 

Menurut Stewart perlu seperangkat kecakapan baru yang perlu dikuasai oleh 

manajer era baru yaitu harus mampu membuat mampu (enabling), 

memperlancar (facilitating), berkonsultasi (consulting), bermitra (collaborating), 

membimbing (mentoring), dan mendukung (supporting).   



 

Kepribadian dan Soaial-KKPS 12
 

Dalam bersosialisasi dan berorganisasi, kemitraan memiliki 

kedudukan yang sentral karena esensi dari kehidupan sosial dan berorganisasi 

adalah kesepakatan bermitra. Tidak ada organisasi tanpa kerjasama. Bahkan 

dalam pemberdayaan organisasi, kerjasama adalah tujuan akhir dari setiap 

program pemberdayaan. Manajer akan ditakar keberhasilannya dari seberapa 

mampu ia menciptakan kerjasama di dalam organisasi (intern), dan menjalin 

mitra dengan pihak-pihak di luar organisasi (ekstern).  

Prinsip-prinsip organisasi yang selama ini dikembangkan, hakikatnya 

merupakan perwujudan bentuk mitra yang dilembagakan, di mana setiap orang 

dalam organisasi tersebut mengakui dan tunduk terhadap organi-sasi. Prinsip-

prinsip tersebut tentunya merupakan hasil penelaahan yang lama dan mendalam 

tentang interaksi manusia dalam organisasi, sehingga dinyatakan sebagai 

sesuatu yang hampir niscaya keberadaannya, yaitu:     

a. Adanya pembagian kerja (division of work). Pembagian kerja atau 

penempatan karyawan, secara normatif harus menggunakan prinsip the 

right man on the right place. Ada dua dasar pemikiran di atas, yaitu (a) 

pekerjaan dengan volume dan/atau ragamnya cukup banyak sehingga 

tidak bisa ditangani oleh satu atau dua orang saja, dan (b) setiap orang 

memiliki minat, kecakapan, keahlian atau spesialisasi tertentu. 

b. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab (authority and 

responsibility). Agar staf dapat menjalankan kewenangan dan memenuhi 

tanggungjawabnya, perlu diberi peluang untuk saling bermitra antar 

sesama staf dan antara dirinya dengan manajer terkait.  

c. Adanya kesatuan perintah (unity of command) dan pengarahan (unity of 

direction). Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan yang baik akan 

memperhatikan prinsip kesatuan perintah pada bidangnya sehingga 

pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan juga harus 

tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan bekerjasama.  

d. Adanya ketertiban (order) organisasi. Ketertiban dalam organisasi dapat 

terlaksana dengan aturan yang ketat atau dapat pula karena telah 

terciptanya budaya kerja yang sangat kuat dan memiliki disiplin yang 

tinggi dari masing-masing anggota organisasi.  

e. Adanya semangat kesatuan (semangat korp). Setiap staf harus memiliki 

rasa kesatuan, atau senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan 
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semangat kerjasama yang baik. Setiap bagian dibutuhkan oleh bagian 

lainnya. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu melahirkan 

semangat kesatuan (esprit de corp), sedangkan manajer yang suka 

memaksakan kehendak dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan 

friction de corp (perpecahan dalam korp). 

Sekolah adalah sebuah organisasi. Di dalam sekolah terdapat struktur 

organisasi, mulai kepala sekolah, wakil kepala, dewan guru, staf, komite sekolah, 

dan tentu saja siswa. Dalam sekolah terdapat kurikulum dan pembelajaran, 

biaya, sarana, dan hal-hal lain yang harus direncanakan, dilaksanakan, dipimpin, 

dan diawasi. Semuanya itu bermuara pada hubungan mitra atau human 

relations. 

Dalam proses pembinaan atau supervisi, pengawas diharapkan dapat 

menjalin kerjasama yang harmonis dan egaliter yaitu tidak mengedepankan 

kewenangan yang dimilikinya. Pendekatan otoritas dalam interaksi dengan 

bawahan di era sekarang ini sudah kurang relevan. Yang lebih mengena adalah 

adalah pendekatan kolegial, di mana pengawas menempatkan diri sebagai mitra 

sekolah dalam mencapai kemajuan.  

Pemberdayaan dengan supervisi memiliki filosofi yang sama, 

supervisi ialah membantu para guru memperoleh arah diri dan belajar 

memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi, dan mendorong 

mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan situasi di mana murid-

murid dapat belajar lebih efektif. Secara teknis, alternatif pola kerjasama antara 

pengawas, kepala dinas, kepala sekolah, dan guru dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. Kerjasama dan Peran Pengawas Sekolah 
 

Kemitraan adalah unsur penting dalam sebuah hubungan mitra. Berikut 

adalah alternatif langkah-langkah membangun kerjasama antarsekolah dalam 

sebuah kegiatan 
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Keterangan: 
 Perintah 

Koordinasi 
 Dukungan/pemberdayaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3. Langkah-langkah membangun kerjasama. 
 

Contoh pola kemitraan yang lain adalah mempertemukan sekolah 

dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Dalam 

rencana program kerja tahunan, khususnya pada satuan pendidikan Sekolah 

Dasar yang membutuhkan tempat praktek renang atau lokasi kunjungan sekolah-

sekolah. Atas alasan itu, sekolah dapat diminta oleh pengawas untuk melakukan 

MoU dengan pihak pemilik kolam renang atau pemilik lokasi kunjungan sekolah-

sekolah, untuk mendukung pelaksanaan kurikulum dengan baik. Berikut adalah 
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contoh interaksi sekolah, pengawas dengan pihak eksternal sekolah seperti 

industri, musium, swasta, instansi pemerintah, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 4. Interaksi sekolah, pengawas dengan pihak eksternal. 

 
Bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya 

pengawas melakukan pemahaman terhadap KTSP yang dikembangkan oleh 

pihak sekolah. Setelah itu, ia menggali rencana implementasi dari 

pengembangan kurikulum yang terkait dengan pihak eksternal. Jika sekolah telah 

memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal sekolah, 

tugas pengawas berusaha menghilangkan rintangan yang mungkin akan 

dijumpai. Tetapi jika ternyata apa yang direncanakan oleh pihak sekolah masih 

kurang memadai maka pengawas dapat berperan sebagai fasilitator yaitu 

membantu sekolah mempersiapkan MoU dengan pihak-pihak eksternal. 

Kadang kala dalam melakukan MoU, pihak sekolah masih merasa 

ragu, takut salah, dan membutuhkan penguatan dari pengawas. Sebaliknya, 

pengawas juga terkadang merasa khawatir terhadap inovasi yang lahir dari 

sekolah. Jika menghadapi kondisi demikian, disarankan untuk kembali pada 

langkah awal yaitu pemberdayaan diri sendiri terlebih dahulu. Karena barangkali 

Kepala Sekolah 

Kegiatan Praktek, 
Kunjungan lapangan, 

studi banding, dll  

Tim KTSP 

Pengawas 

Analisis dampak 
kegiatan terhadap 

peningkatan kompetensi 
siswa 

Institusi eksternal 

MoU 



 

Kepribadian dan Soaial-KKPS 17
 

kita semua masih tidak memahami kewenangan masing-masing dan tidak 

mengetahui sejauh mana kewenangan kita dapat diperluas. 

Pengawas berada pada posisi sentral dalam pengelolaan pendidikan 

di daerah. Dalam pembinaan sekolah, kepala dinas memberi kepercayaan 

kepada pengawas untuk membina guru dan kepala sekolah. Pada saat 

bersamaan, pengawas dapat membina guru melalui kelembagaan MGMP dan 

membina kepala sekolah melalui MKKS. Hal yang perlu ditegaskan dalam bagan 

di atas adalah bahwa hubungan antar pihak adalah dalam suasana kemitraan. 

Kemitraan yang terjalin seringkali  mengalami berbagai kendala yang disebabkan 

oleh barbagai hal. Guna mengantisipasi hal itu maka perlu pengetahuan dan 

pemahaman yang baik tentang kerjasama tim yang solid. 

 
2. Mengembangkan Pelayanan dalam Tim 

Bekerja dalam tim adalah suatu proses kerja yang dilakukan oleh 

individu yang tergabung dalam satu kelompok, untuk menyelesaikan satu paket 

pekerjaan, dengan tujuan untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Bekerja dalam tim biasanya dimulai dengan proses membangun tim 

(team building) terlebih dahulu.  

Team building adalah upaya yang dibuat secara sistematis untuk 

mengembangkan kerja kelompok dalam usaha mewujudkan visi dan misi  

organisasi. Sedangkan yang dimaksud kelompok adalah kumpulan orang yang 

terdiri dari dua atau lebih yang berinteraksi dengan stabil dan diantara mereka 

mempunyai tujuan yang sama serta menganggap kelompok itu adalah miliknya 

sendiri (merasa memiliki) serta menganggap dirinya adalah bagian dari kelompok 

(integritas).  

Tugas manajer atau tim leader adalah untuk memilah jenis pekerjaan 

mana yang lebih efektif untuk dikerjakan oleh individu dan jenis pekerjaan mana 

yang lebih efektif untuk dikerjakan oleh tim. Dalam konsep kerja tim, walaupun 

pada hakikatatnya, setiap paket pekerjaan akan diselesaikan oleh individu, 

namun misi dan hasil dari pekerjaan tersebut adalah milik tim, karena setiap 

individu mempunyai tugas untuk menjalankan misi tim, bukan misi pribadi.  

Oleh karena, itu perlu ditekankan pentingnya visi dan misi tim serta 

indikator keberhasilan kerja tim. Sehingga dapat dievaluasi apakah satu tim 

dapat bekerja sesuai dengan maksud dan keberadaan tim tersebut.  
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Pada prinsipnya diperlukan proses team building untuk memperbaiki 

kinerja kelompok yang kita miliki, namun ada beberapa kondisi yang perlu 

dipertimbangkan dimana team building sebaiknya dilakukan. Antara lain: 

a. Kondisi kelompok memerlukan peningkatan moralitas dan hasil kerja tim. 

b. Pucuk pimpinan yang jarang berfikir dan bertindak sebagai bagian  

sebuah kelompok. 

c. Terjadinya kurang pengertian antar sesama anggota kelompok  dan tidak 

adanya arahan  dan semangat  kerja yang timbul dalam suatu kelompok 

serta kehilangan arah kerja. 

d. Dalam kelompok baru, yang mana  terdiri dari beberapa individu yang 

menonjol tapi tidak dapat bekerja secara kelompok. 

e. Kurangnya rasa percaya diri antar sesama anggota tim, tidak dapat 

dicapai kesepatan terhadap tujuan bersama tim dan adanya 

ketidaktahuan akan  kemungkinan peluang yang dapat dilakukan oleh 

anggota tim. 

Team building  yang dilakukan secara benar dan kontinyu akan 

memberikan hasil perubahan yang seringkali jauh lebih baik dari dugaan semula. 

Manfaat atau hasil yang dirasakan adalah:   

a. Bagi Organisasi: 

1) Tercapainya visi dan misi. 

2) Terbentuk proses kerja yang efektif dan efisien dari sisi waktu, tenaga 

dan dana. 

3) Terciptanya “quality of work life” 

4) Dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkesinambungan 

pencapaian kinerja. 

b. Bagi pimpinan tim /kelompok: 

1) Pimpinan tim akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif 

2) Pimpinan tim mampu menyesuaikan gaya kepimimpinannya, dengan 

lebih memperhatikan kepentingan dan tanggung jawab kelompok 

dibandingkan kepentingan pribadi 

3) Terdapat apresiasi yang lebih besar dari pimpinan tim tehadap 

kebutuhan anggota tim dan bagian-bagian dalam tim 
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4)  Pimpinan menjadi lebih mampu untuk berkomukasi  secara langsung 

kepada anggota tim sehingga terjadi hubungan pengertian yang lebih 

baik antara pimpinan dan anggota tim. 

5) Pimpinan tim memiliki inisiatif untuk lebih memahami prakasa 

anggotanya. 

6) Pimpinan mempunyai komitment yang lebih tinggi trhadap sasaran 

kerja dan memiki harapan yang lebih besar. 

c. Bagi individu anggota tim /kelompok 

1) Sebagian besar individu memiliki pendekatan yang lebih persuasive, 

toleransi menjadi lebih tinggi dan memiliki kepercayaan untuk 

mengajukan argumentasi tanpa terikat oleh hirarki. 

2) Komunikasi dan dialog antar sesama anggota kelompok menjadi lebih 

bebas  dan terbuka, yang selama ini menjadi salah satu hambatan 

utama dalam perkembangan kelompok. 

3) Terdapat “ruang“ yang lebih terbuka untuk mengakui beberapa 

kelemahan-kelemahan pribadi, bahkan kadangkala tidak jarang yang 

mengundurkan diri karena kesadaran diri (ini bukan penyelesaian 

yang diharapkan) 

4) Banyak masalah antar pribadi sesama anggota tim /kelompok yang 

selama ini mengganjal dapat dipecahkan dengan lebih mudah karena 

keterbukaan semua anggota tim. 

d. Bagi pelaksanaan  kerja tim/kelompok  

1) Pertemuan tim/kelompok menjadi lebih tersruktur dan efektif 

2) Hasil   yang diperoleh lebih dapat diterima dan terdistribusi dengan 

baik kepada sesama peserta. 

3) Terjadi perbaikan kerja dalam mencapai sasaran, peningkatan 

kemampuan dalam mengevaluasi individu dan kelompok dengan cara 

yang lebih professional 

4) Tingkat komunikasi dalam dan antar kelompok menjadi lebih 

komprehensif dan efektif, walaupun dalam kondisi lingkungan yang 

kurang menguntungkan. 

5) Komitmen yang lebih kuat terhadap sasaran-sasaran baru. 

6) Terciptanya otonomi yang lebih besar pada level manajer. 
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7) Lebih banyak waktu digunakan untuk bermitra dengan kolega dan 

bermitra dalam mencapai tujuan.   

Pemberdayaan merupakan unsur dari membangun. Pemberdayaan 

adalah cara yang efektif untuk mendapatkan kinerja yang terbaik dari dari staf 

atau pihak yang dibina. Pemberdayaan lebih dari sekedar pendelegasian tugas 

dan kewenangan tetapi juga pelimpahan proses pengembangan keputusan dan 

tanggung jawab secara penuh (Stewart, 1998; 22 – 23).  

Manfaat pemberdayaan selain dapat meningkatkan kinerja juga 

mendatangkan manfaat lain bagi individu-individu dan organisasi. Manfaatnya 

bagi individu adalah dapat meningkatkan kecakapan-kecakapan penting pada 

saat menjalankan tugasnya, dan memberi rasa berprestasi yang lebih besar 

kepada staf sehingga akan meningkatkan motivasi kerja. Sedangkan manfaat 

bagi organisasi adalah menambah efektivitas organisasi.  

Seorang pengawas harus memberdayakan diri sendiri terlebih dahulu. 

Ini modal utama agar dalam upaya pemberdayaan lebih efektif. Bagaimana cara 

memberdayakan diri? Bentuk pemberdayaan yang disarankan adalah kerjasama. 

Secara tradisional, budaya organisasi itu dapat berjalan menurut empat budaya 

yaitu budaya kekuasaan, budaya peran, budaya tugas, dan budaya 
perorangan (Stewart, 1998; 53 – 72).  

Budaya kekuasaan tercipta pada organisasi yang dibangun oleh 

seorang penguasa kharismatik. Semua keputusan bersumber dari pusat 

kekuasaan. Pengawas yang menciptakan iklim organisasi budaya kekuasaan 

sangat sulit menerima perbedaan pendapat dari sekolah yang dibinanya.  

Budaya peran yaitu organisasi yang dibesarkan dengan struktur 

birokratis dan prosedural. Struktur manajemennya bersifat piramidal dan 

kekuasaan seseorang diperoleh dari peran dan kedudukan yang dijabatnya.  

Pengawas yang menganut sistem ini, akan meminta sekolah agar setiap bagian 

dikerjakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Organisasi sekolah harus 

berjalan sesuai aturan yang ketat.  

Budaya tugas, yaitu budaya organisasi yang anggotanya bekerja 

berdasarkan tim proyek. Tipe ini sangat berkembang pada lembaga-lembaga 
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konsultan. Meski ada peran administratif dan manajerial formal, tetapi strukturnya 

cenderung diletakkan pada dasar bentuk tim proyek. Tim yang bekerja biasanya 

berumur pendek disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan dalam satu 

pekerjaan proyek. Tim akan dibentuk lagi dengan anggota yang berbeda untuk 

mengerjakan proyek yang lainnya.  

Budaya perorangan yaitu organisasi yang memberi otonomi yang 

sangat tinggi kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Tidak ada struktur 

organisasi baku, bahkan kalau pun ada sifatnya hanya mendukung bukan untuk 

mengendalikan. Organisasi ini hanya bersifat kolegikal dan tidak mudah untuk 

memadukan orang-orangnya dalam suatu usaha bersama.  

Budaya organisasi perorangan dapat “diciptakan” oleh pengawas 

dengan beranggotakan para kepala sekolah yang berada di bawah binaannya. 

Sekali waktu,  dapat dilakukan diskusi terfokus (Focused Group Discussion) yang 

melibatkan para kepala sekolah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi 

bersama. Diskusi dapat difasilitasi oleh pengawas sekolah. Ini adalah salah satu 

cara untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas 

pengawas untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 

Timbul pertanyaan: Cara apakah yang baik untuk melakukan 

pemberdayaan dalam budaya organisasi? Budaya yang kondusif adalah budaya 

kerjasama dengan piramida terbalik. Para kepala sekolah diarahkan agar 

memaksimalkan pelayanannya kepada pelanggan (siswa, orang tua dan 

stakeholder pendidikan lainnya) dengan menyediakan sumberdaya, bimbingan, 

dan lain-lain yang diperlukan. Para staf barisan depan yaitu seperti guru dan staf 

administrasi sekolah harus mengetahui benar tentang kebutuhan-kebutuhan 

pelanggan.  

Bagi seorang pengawas yang akan menumbuhkan budaya 

pemberdayaan di sekolah memerlukan dua hal yaitu memupuk kepercayaan dan 

keterbukaan. Dalam membina kepercayaan, pengawas meyakinkan bahwa 

dirinya memberi kepercayaan kepada sekolah yang diikuti oleh sikap mentolelir 

sejumlah kekeliruan. Pengawas sebaiknya dapat menerima sejumlah kesalahan 

yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi.  
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3. Membangun Tim  
Kerjasama secara kelompok/tim menuntut adanya koordinasi skill, 

knowledge, dan attitude. Kombinasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi terhadap 

inisiatif yang kreatif, keterampilan, sikap, pengetahuan, dan pengalaman anggota 

(knowledge management) sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi (Wenzler, Fischer dan Siregar.1993). Kerjasama 

tim juga menuntut adanya rasa memiliki (sense of belonging), tindakan proaktif, 

transparansi, tanggung jawab (responsibility), dan tanggunggugat 

(accountability), serta empati untuk saling pengertian, asih, asah, dan asuh 

(cohesivity) antaranggota.  

Sekolah adalah sebuah tim kerja (team work). Kekuatan apakah yang 

mempengaruhi kuat tidaknya sebuah organisasi/ tim? Salah satu faktor 

penentunya adalah komitmen dari para anggota organisasi. Komitmen dapat 

diartikan sebagai (a)  keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan 

nilai-nilai organisasi; (b) kesediaan untuk bekerja dan menjadi bagian dari 

organisasi; dan (c) bersungguh-sungguh untuk tetap menjadi anggota organisasi.  

Selanjutnya setelah komitmen masing-masing anggota bisa dibangun, 

maka perlu ditumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah. Michael 

Maginn (2004), mengemukakan cara menumbuhkan semangat kerjasama di 

lingkungan sekolah sebagai berikut.  

a. Tentukan tujuan bersama dengan jelas. Sebuah tim bagaikan sebuah 

kapal yang berlayar di lautan luas. Jika tim tidak memiliki tujuan atau arah 

yang jelas, tim tidak akan menghasilkan apapun. Tujuan merupakan 

pernyataan apa yang harus diraih oleh tim, dan memberikan daya untuk 

memotivasi setiap anggota agar bekerja. Contohnya, sekolah yang telah 

merumuskan visi dan misi sekolah hendaknya menjadi tujuan bersama. 

Selain mengetahui tujuan bersama, masing-masing bagian seharusnya 

mengetahui tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan 

bersama tersebut.  

b. Perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota. Setiap anggota tim harus 

menjadi pemain di dalam tim. Masing-masing bertanggung jawab terha- 

dap suatu bidang atau jenis pekerjaan/tugas. Di lingkungan sekolah, para 

guru selain melaksanakan proses pembelajaran biasanya diberikan 

tugas-tugas tambahan, seperti menjadi wali kelas, mengelola 
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laboratorium, koperasi, dan lain-lain. Agar terbentuk mitra yang baik, 

maka pemberian tugas tambahan tersebut harus didasarkan pada 

keahlian mereka masing-masing.  

c. Sediakan waktu untuk menentukan cara bermitra. Meskipun setiap orang 

telah menyadari bahwa tujuan hanya bisa dicapai melalui mitra, namun 

bagaimana mitra itu harus dilakukan perlu adanya pedoman. Pedoman 

tersebut sebaiknya merupakan kesepakatan semua pihak yang terlibat. 

Pedoman dapat dituangkan secara tertulis atau sekedar sebagai 

konvensi.   

d. Hindari masalah yang bisa diprediksi. Artinya mengantisipasi masalah 

yang bisa terjadi. Seorang pemimpin yang baik harus dapat mengarahkan 

anak buahnya untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul, bukan 

sekedar menyelesaikan masalah. Dengan mengantisipasi, apa lagi kalau 

dapat mengenali sumber-sumber masalah, maka sekolah tidak akan 

disibukkan dengan adanya masalah yang timbul silih berganti yang harus 

segera ditangani. 

e. Gunakan konstitusi atau aturan tim yang telah disepakati bersama. 

Peraturan tim akan banyak membantu mengendalikan tim dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan menyediakan petunjuk ketika ada hal 

yang salah. Selain itu perlu juga  ada konsensus tim dalam mengerjakan 

satu pekerjaan.. 

f. Ajarkan rekan baru satu tim agar anggota baru mengetahui bagaimana 

tim beroperasi dan bagaimana perilaku antaranggota tim berinteraksi. 

Yang dibutuhkan anggota tim adalah gambaran jelas tentang cara kerja, 

norma, dan nilai-nilai tim. Di lingkungan sekolah ada guru baru atau guru 

pindahan dari sekolah lain, sebagai anggota baru yang baru perlu ”diajari” 

bagaimana bekerja di lingkungan tim kerja di sekolah. Suatu sekolah 

terkadang sudah memiliki budaya saling pengertian, tanpa ada perintah 

setiap guru mengambil inisiatif untuk menegur siswa jika tidak disiplin. 

Cara kerja ini mungkin belum diketahui oleh guru baru sehingga perlu 

disampaikan agar tim sekolah tetap solid dan kehadiran guru baru tidak 

merusak sistem. 

g. Selalulah bermitra, caranya dengan membuka pintu gagasan orang lain. 

Tim seharusnya menciptakan lingkungan yang terbuka dengan gagasan  
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setiap anggota. Misalnya sekolah sedang menghadapi masalah 

keamanan dan ketertiban, sebaiknya dibicarakan secara bersama-sama 

sehingga kerjasama tim dapat berfungsi dengan baik. 

h. Wujudkan gagasan menjadi kenyataan. Caranya dengan menggali atau 

memacu kreativitas tim dan mewujudkan menjadi suatu kenyataan. Di 

sekolah banyak sekali gagasan yang kreatif, karena itu usahakan untuk 

diwujudkan agar tim bersemangat untuk meraih tujuan. Dalam menggali 

gagasan perlu mencari kesamaan pandangan.  

i. Aturlah perbedaan secara aktif. Perbedaan pandangan atau bahkan 

konflik adalah hal yang biasa terjadi di sebuah lembaga atau organisasi. 

Organisasi yang baik dapat memanfaatkan perbedaan dan 

mengarahkannya sebagai  kekuatan untuk memecahkan masalah. Cara 

yang paling baik adalah mengadaptasi perbedaan menjadi bagian 

konsensus yang produktif. 

j. Perangi virus konflik, dan jangan sekali-kali ”memproduksi” konflik. Di 

sekolah terkadang ada saja sumber konflik misalnya pembagian tugas 

yang tidak merata ada yang terlalu berat tetapi ada juga yang sangat 

ringan. Ini sumber konflik dan perlu dicegah agar tidak meruncing. Konflik 

dapat melumpuhkan tim kerja jika tidak segera ditangani. 

k. Saling percaya. Jika kepercayaan antaranggota hilang, sulit bagi tim 

untuk bekerja bersama. Apalagi terjadi, anggota tim cenderung menjaga 

jarak, tidak siap berbagi informasi,  tidak terbuka dan saling curiga.. 

Situasi ini tidak baik bagi tim. Sumber saling ketidakpercayaan di sekolah 

biasanya  berawal dari  kebijakan yang tidak transparan atau konsensus 

yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu dan kepala sekolah tidak 

bertindak apapun. Membiarkan situasi yang saling tidak percaya antar-

anggota tim dapat memicu konflik.  

l. Saling memberi penghargaan. Faktor nomor satu yang memotivasi 

karyawan adalah perasaan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap 

pekerjaan danm prestasi organisasi. Setelah sebuah pekerjaan besar 

selesai atau ketika pekerjaan yang sulit membuat tim lelah, kumpulkan 

anggota tim untuk merayakannya, yang dapat dilakukan sesering 

mungkin setiap akhir kegiatan semester, akhir ujian nasional, dan lain-

lain. 
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m. Evaluasilah tim secara teratur. Tim yang efektif akan menyediakan waktu 

untuk melihat proses dan hasil kerja tim. Setiap anggota diminta 

berpendapat tentang kinerja, evaluasi kembali tujuan, dan konstitusi tim.  

n. Jangan menyerah. Terkadang tim menghadapi tugas yang sangat sulit 

dengan kemungkinan untuk berhasil sangat kecil. Tujuan merupakan 

sumber energi tim. Setelah itu bangkitkan kreativitas tim yaitu dengan 

cara menggunakan kerangka fikir dan pendekatan baru terhadap 

masalah.  

Dari empat belas langkah di atas, dapat dirangkum dalam peta 

konsep Langkah Pembinaan Kerjasama Tim seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
    

 
 

 
Gambar 5. Peta Pembinaan Kerja sama Tim 
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4. Membangun Pelayanan 
Pelayanan berkaitan dengan fungsi melayani kebutuhan orang akan 

barang dan atau jasa, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan. 

Dalam konteks tersebut, terdapat tiga unsur dalam konsep pelayanan, yaitu 

siapa yang memberi pelayanan, siapa yang diberi pelayanan, dan apa yang 

menjadi fokus kebutuhan pelayanan.  

Pengawas sekolah merupakan pemimpin bagi lingkungan sekolah 

yang berbeda-beda. Ada kalanya pengawas sekolah dalam bekerja menunjukkan 

perilaku kurang senyum, sering marah, bahkan otoriter, yang sebenarnya telah 

merugikan dirinya sendiri dan lembaga. Dampaknya tentu saja akan merasa sulit 

untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap orang lain. Pengawas tersebut 

belum mampu memberikan jaminan kepastian mutu (quality assurance) melalui 

pelayanan jasa terhadap pelanggan lembaganya, apalagi turut serta membentuk 

brand image yang impresif.  

Sikap dan perilaku menerima yang positif sebaiknya selalu 

dikembangkan, misalnya bersedia untuk menerima kekurangan, kesalahan dan 

kekalahan atau kritikan terhadap diri dengan ihklas, selalu meminta dan 

menerima saran pada berbagai kesempatan. Dengan demikian akan dapat selalu 

memperbaiki kekurangan diri dan mampu meningkatkan etos kerja pelayanan 

secara berkelanjutan. Pribadi yang sedemikian itulah yang menunjukkan 

kekayaan lahir batin dengan indah. 

Kedudukan pengawas dalam memberikan koordinasi pelayanan 

dalam penjaminan mutu di sekolah dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 6. Koordinasi Pelayanan Pengawas 

Pelayanan berkaitan dengan kompetensi diri seorang pelayan. 

Sebagai pelayan kebutuhan dan kepentingan sekolah, seorang pengawas 

sekolah perlu membangun etika (ethics) diri sebagai garda terdepan dalam 

menjalankan tugasnya. Membangun etika pelayanan adalah dengan menjunjung 

etika profesi secara konsisten, dan menekankan nilai dan moral (value) sebagai 

prioritas.  

Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak atau adat 

dan sering diidentikkan dengan moral. Kriteria pengawas yang beretika dapat 

dilihat dari aspek pribadi dan hubungan sosial. Aspek pribadi meliputi 

kemampuan memiliki; harga diri, disiplin, tanggung jawab, etos kerja, berjiwa 

besar, dan tahan uji. Aspek hubungan sosial meliputi; toleransi, tenggang rasa, 

simpati, empati, adil, dan kepekaan terhadap lingkungannya. Pengawas 

merupakan figur yang harus menunjukkan jalan menuju jalinan kemitraan yang 

unggul.  

Guna mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut maka pengawas 

harus aktif secara individual maupun kelompok dalam berbagai komunitas, baik 

profesional maupun akademik sehingga dapat memiliki pengalaman dan 

wawasan yang bermanfaat dalam menjalankan tugas kepengawasannya. Etika 

Dinas Pendidikan LPMP 

Sekolah Komite Sekolah 

Pengawas 

Pelaksanaan 
Koordinasi 

Dewan Pendidikan 
& Stakeholder 

 Keterangan 
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pelayanan yang dimiliki oleh pengawas sangat menentukan keberhasilan 

layanan yang diberikan. 

 

LATIHAN 
Untuk memantapkan pemahaman Anda atas materi 

Mengembangkan Komunikasi Efektif serta Mengembangkan Kemitraan, 
Pelayanan dan Tim yang baik, coba Anda kerjakan latihan berikut ini 

1) Menurut Anda, apakah seorang pengawas memerlukan keterampilan 

melakukan komunikasi yang efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya? 

2) Mengapa persepsi pengawas sekolah memengaruhi komunikasi antar 

pribadi seperti berprasangka terhadap oranglain? 

3) Jelaskan bahwa bertemu dan bercakap dengan seseorang termasuk dalam 

proses komunikasi ? 

4) Keberhasilan komunikasi merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan 

dalam hubungan kemitraan sebagai seorang pengawas terhadap kepala 

sekolah, jelaskan menurut pendapat Anda? 

5) Diskusikan dengan kelompok Anda, jelaskan beda antara pemberdayaan 

atau pembinaan terhadap kepala sekolah, lalu terapkan kedua 

pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kinerja sekolah?  

 

RANGKUMAN 
Komunikasi dapat dipahami sebagai penyampaian pesan, informasi 

atau pemikiran ide-ide dari satu orang atau lebih kepada orang lain atau 

kelompok orang dengan menggunakan lambang yang sama. Proses komunikasi 

yang berjalan yakni komunikator menyampaikan pesan (message) melaui jalur 

tertentu (medium), kemudian ditangkap oleh penerima (receiver) dan bila 

memungkinkan menjadi umpan balik (feedback) kepada komunikator. Kegagalan 

komunikasi dapat terjadi karena kemacetan atau kegagalan komunikasi antar 

pribadi, antar pribadi dalam kelompok, atau antar kelompok dalam organisasi. 

Pengawas diharapkan dapat menjalin kerjasama yang harmonis dan 

egaliter, sehingga pengawas dapat menempatkan diri sebagai mitra sekolah 

dalam mencapai kemajuan. Sedangkan Team building adalah upaya yang dibuat 

secara sistematis untuk mengembangkan kerja kelompok dalam usaha 

mewujudkan visi dan misi  organisasi. Team building dapat memberikan manfaat 
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bagi organisasi, pimpinan tim/ kelompok, individu anggota tim/ kelompok, dan 

pelaksana kerja tim/ kelompok. 

Tiga unsur penting dalam konsep pelayanan yaitu siapa yang memberi 

pelayanan, siapa yang diberi pelayanan, dan apa yang menjadi fokus kebutuhan 

pelayanan. Pengawas sekolah sebagai pelayan kebutuhan dan kepentingan 

sekolah perlu membangun etika (ethics) diri sebagai garda terdepan dalam 

menjalankan tugasnya. 

 

REFLEKSI 
Dari semua materi bahan belajar mandiri ini apakah anda sudah dapat 

mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah anda mampu 

menerapkan langkah-langkah melakukan komunikasi yang efektif, 

mengembangkan kemitraan, dan melakukan pelayanan serta membentuk 
tim kerja yang baik? 

Jika anda menganggap materi bahan belajar mandiri ini sulit untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, anda dapat mendiskusikan 

materi tersebut dengan nara sumber yang bersangkutan. 
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Kegiatan Belajar 2 

GAYA KERJA DAN CARA PENYELESAIAN KONFLIK YANG 
TERBAIK BAGI SEORANG PENGAWAS 

 
PENGANTAR 

 
Seorang pengawas sekolah harus selalu berhubungan dengan orang lain 

saat menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik dengan atasan, bawahan, maupun 

rekan kerjanya ataupun orang lain di luar organisasinya. Tidak menutup 

kemungkinan, kemampuan berhubungan dengan orang lain ini memainkan 

peranan penting dalam keberhasilan kerja pengawas  yang bersangkutan. 

Ada anggapan bahwa keberhasilan berhubungan dengan orang lain 

banyak tergantung pada kemampuannya mengenali sifat-sifat orang lain yang 

dihadapi. Namun pertanyaannya, apakah kita harus mempercayai hal tersebut di 

atas? Jawabnya adalah tidak, karena pertama adalah kenyataan bahwa sering 

kali kita tidak mudah mengenali orang lain dalam waktu yang singkat. Alasan 

kedua adalah keberhasilan seseorang sering kali banyak dipengaruhi oleh 

caranya menyelesaikan pekerjaan (Matindas,1988 dalam buku OPPEK) yang 

masih relevan untuk diterapkan. 

 
A. GAYA KERJA PERAN PENGAWAS 

Ada lima pola dasar yang biasa diterapkan seseorang dalam 

berhubungan dengan orang lain, yaitu: 

1. Menganggap orang lain adalah “pembantu” untuk menyelesaikan 

pekerjaannya/kepentingannya. 

2. Menganggap bahwa dirinya adalah “pembantu” orang lain untuk mencapai 

kepentingan orang lain itu. 

3. Menganggap bahwa dirinya dan orang lain itu adalah pribadi yang berdiri 

sendiri yang tidak saling tergantung satu sama lainnya. 

4. Menganggap bahwa dirinya dan orang lain itu bersama-sama harus 

memikirkan kepentingan pihak lain. 

5. Menganggap bahwa dirinya dan orang lain itu adalah mitra kerja yang saling 

memiliki kepentingan tergantung satu pada lainnya. 
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Pada kenyataannya cara melakukan perundingan sangat dipengaruhi 

oleh anggapan dasar yang diyakini oleh orang yang bersangkutan. Cara 

berhubungan ini (atau bisa juga disebut cara berunding) lazim juga disebut 

dengan Gaya-Kerja. Tergantung dari cara yang dipakai seseorang dalam 

berunding, kita dapat menggolongkannya ke dalam salah satu dari lima gaya 

kerja utama yaitu Gaya Kerja Komandan, Gaya Kerja Pelayan, Gaya Kerja 

Bohemian, Gaya Kerja Birokrat, dan Gaya Kerja Manager. Penjelasan lebih jauh 

mengenai masing-masing Gaya Kerja dapat ditemukan pada bagian selanjutnya 

dari naskah ini. 

Dengan memahami konsep Gaya-Kerja dan mengenali ciri-ciri dari 

masing-masing Gaya, seseorang diharapkan mampu mengenali Gaya Kerja 

Pribadi dan gaya kerja rekannya, serta mampu melakukan pilihan untuk 

menerapkan Gaya Kerja yang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang 

dihadapinya. 

Pertanyaannya, bagaimana kita mampu mempelajari gaya kerja secara 

mendalam bagi seorang pengawas? 

 

1. Pengertian Gaya Kerja 
Gaya kerja adalah kesatuan dari berbagai cara/tindakan yang didasari 

oleh seseorang dan ditampilkan di saat ia melakukan hubungan kerja dengan 

orang lain. Ini berarti bahwa: 

a. Gaya Kerja bukanlah tingkah laku tertentu, melainkan kesatuan 

kumpulan tingkah laku yang mempunyai pola. Merokok, melompat dan 

menangis adalah tingkah laku, tetapi tingkah laku ini bukan Gaya-Kerja. 

Dua orang yang memiliki gaya kerja berbeda bisa saja pada saat 

tertentu menampilkan tingkah laku yang sama. 

b. Gaya Kerja bukanlah tingkah laku itu sendiri, melainkan sebuah 

penyimpulan berdasarkan persamaan-persamaan yang muncul dalam 

berbagai tingkah laku konkret. Gaya-Kerja X misalnya, ditandai oleh cara 

bertanya yang berbelit-belit, cara menjelaskan yang tidak to the point, 

cara mengambil kesimpulan yang mengabaikan detail informasi, dan 

lain-lain. 
c. Gaya kerja bukan kepribadian. Gaya kerja hanyalah sebagian dari 

kepribadian seseorang. Kepribadian meliputi seluruh aspek kehidupan 
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seseorang seperti inteligensi, bakat, minat, sifat dsb. Dua orang dengan 

gaya kerja yang berbeda bisa mempunyai minat yang sama dan dua 

orang dengan minat yang berbeda bisa mempunyai gaya kerja yang 

sama. 

d. Gaya kerja bukan temperamen. Temperamen adalah kecenderungan 

seseorang untuk memberikan reaksi efektif tertentu. Temperamen 

umumnya bersifat menetap, sementara gaya kerja adalah sesuatu yang 

mungkin berubah. Dua orang yang memiliki temperamen sama, 

misalnya pemarah, bisa mempunyai gaya kerja yang berbeda. 

Seorang pengawas memiliki tantangan dengan beragamnya gaya 

kerja dari masing-masing pihak yang disupervisi. Kemampuan untuk memahami 

bermacam-macam gaya kerja menentukan keberhasilan pelaksanaan supervisi. 

 
2. Macam-Macam Gaya-Kerja 

Berdasarkan pola tingkah laku yang ditampilkan seseorang dalam 

interaksi kerjanya dengan orang lain, kita dapat menggolongkannya ke dalam 

salah satu dari lima gaya-kerja yaitu: Gaya Komandan, Gaya Pelayan, Gaya 

Bohemian, Gaya Birokrat atau Gaya Pengawas sekolah. Kelima gaya kerja ini 

disebut sebagai Gaya-Kerja utama, karena disamping kelima gaya ini masih ada 

gaya-gaya lainnya. Akan tetapi, kelima macam gaya kerja ini adalah gaya-gaya 

yang paling sering dijumpai. 

Perlu diketahui bahwa seseorang mungkin saja menampilkan lebih 

dari satu macam gaya kerja. Seseorang yang biasanya menampilkan Gaya 

Komandan, mungkin saja kadang-kadang menampilkan pula Gaya Birokrat. Ada 

juga kemungkinan bahwa suatu waktu ia akan menampilkan Gaya Pengawas 

sekolah atau bahkan Gaya Pelayan, tapi walaupun demikian, umumnya ada satu 

macam gaya yang paling sering ditampilkan seseorang.  

Gaya yang paling sering ditampilkan ini disebut gaya primer, 

sementara yang nomer dua sering disebut gaya sekunder. Adanya gaya primer 

sekunder disebabkan karena pada dasarnya gaya kerja merupakan fungsi nilai 

dan asumsi seseorang dalam kaitannya dengan kerja samanya dengan pihak-

pihak tertentu.  

Berikut ini adalah uraian mengenai masing-masing gaya-kerja. Uraian 

tentang Gaya-Kerja ini tidak hanya berlaku untuk seorang Pembina 
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Kemahasiswaan, tetapi bisa juga diterapkan untuk jabatan atau profesi lain 

seperti misalnya Pengawas sekolah, Guru, Juru Tagih, Atasan, dsb. 

a. Gaya Kerja Komandan 
Gaya kerja komandan umumnya merasa paling benar, dan 

mempunyai keyakinan bahwa ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan. 

Karena merasa bahwa jalan pikirannya benar, mereka biasanya berusaha 

memaksa orang lain untuk mengikuti perintahnya. Dalam suatu situasi 

kerja sama, ia umumnya berusaha untuk mengambil peran sebagai 

“pengambil keputusan”; dan mengharap agar orang lain mendukung ide 

dan gagasannya. Ia tidak ingin dibantu apalagi dipengaruhi dalam 

menentukan apa yang seharusnya ia lakukan. 

b. Gaya Kerja Pelayan 
Gaya kerja Pelayan adalah orang dengan keinginan yang kuat 

untuk disenangi/diterima orang lain. Mereka tidak tahan bila merasa 

dimusuhi oleh orang lain. Mereka punya asumsi bahwa hubungan baik 

dengan orang lain selalu akan membawa keberuntungan. Karena itu 

mereka sangat berusaha untuk mejaga perasaan orang lain. Bagi mereka 

kepentingan pihak lain harus didahulukan dari kepentingan sendiri. Pada 

dasarnya mereka bukan sungguh-sungguh ingin membantu orang lain, 

hanya saja mereka tidak mau dinilai sebagai orang yang tidak membantu. 

c. Gaya Kerja Bohemian 

Gaya kerja bohemian adalah orang yang tidak mau merepotkan 

dan juga tidak mau direpotkan orang lain. Kalau bisa mereka 

sesungguhnya segan untuk bekerja sama. Mereka lebih senang untuk 

bekerja sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi pada hasil 

pekerjaannya. 

Gaya kerja bohemian ditandai dengan sikap yang tidak terlalu 

perduli pada hasil kerja sama atau hasil akhir dari suatu perundingan. 

Yang paling utama bagi seorang dengan gaya bohemian adalah 

kepentingan pribadinya, bukan kepentingan kelompoknya.  
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d. Gaya Kerja Birokrat 
Gaya kerja birokrat adalah orang yang sangat teliti 

memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku. Mereka selalu 

berusaha untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah digariskan. 

Pada dasarnya mereka adalah orang yang tidak ingin dipersalahkan di 

kemudian hari, dan karena itu berusaha sekuat-kuatnya untuk memiliki 

“dasar hukum” bagi tiap tindakannya. 

Seorang pengawas dengan gaya birokrat biasanya hanya 

berusaha untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya, 

tanpa perlu berusaha untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang 

penting bagi mereka adalah menjalankan apa yang digariskan, bukan 

mencapai hasilnya. Kalaupun mereka tahu bahwa cara yang digariskan 

itu tidak akan membawa hasil terbaik, mereka akan tetap bekerja 

mengikuti cara yang sudah digariskan itu.  

e. Gaya Kerja Pengawas Sekolah 

Gaya pengawas sekolah berpegang teguh pada slogan: “kerja 

sama yang baik adalah kerja sama yang memuaskan semua pihak”. Oleh 

karena itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi semua 

pihak. Mereka percaya bahwa bila semua pihak mendapat keuntungan, 

maka kepatuhan terhadap putusan yang diambil akan lebih kuat, dan 

orang akan lebih bergairah dalam mengerjakan hal-hal yang ditugaskan 

kepadanya. Oleh karena itu dalam merundingkan kesepakatan kerja 

mereka sering mengingatkan pihak lain terhadap konsekuensi-

konsekuensi yang timbul dari suatu keputusan. 

Berbagai macam gaya di atas memiliki spesifikasi dan karakteristik 

sendiri. Pengawas perlu mengenal secara mendalam elemen-elemen gaya kerja 

sehingga setiap keputusan yang diambil cepat dan tepat menyelesaikan 

masalah. 

3. Elemen-elemen Gaya kerja 
Tugas seorang pengawas sekolah berbeda dengan tugas seorang 

penagih atau seorang pramuniaga, maka dapat dipahami bahwa elemen kerja 

yang penting untuk seorang pengawas sekolah akan berbeda dari elemen-
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elemen kerja seorang atasan, maupun seorang penagih. Untuk menemukan 

elemen kerja seorang pengawas sekolah kita harus menganalisa pekerjaan yang 

biasanya mereka lakukan. 

Pada hakikatatnya, tugas utama seorang pengawas sekolah adalah 

mengawasi dan sekaligus membantu para kepala sekolah dan guru agar mereka 

berhasil mewujudkan kepentingan para pengawas sekolah dan juga memperoleh 

kepentingan mereka sendiri sehingga mereka merasa puas dalam bekerja di 

bawah bimbingan pengawas sekolahnya. Disamping itu para pengawas sekolah 

seringkali harus pula berunding dengan pihak lain agar kepentingan kedua belah 

pihak bisa terpenuhi dan semua merasa puas dengan hasil perundingan. 

Dengan tugas utama seperti disebutkan di atas, maka elemen kerja 

yang penting diperhatikan dalam membahas Gaya Kerja seorang pengawas 

sekolah adalah: 

a. Mengkomunikasikan Gagasan 
Pada dasarnya mengkomunikasikan Gagasan adalah tindakan 

untuk memberi penjelasan pada pihak lawan mengenai hal yang 

merupakan keyakinan dan harapan pihak pertama. Gagasan yang 

dikomunikasikan bisa berupa tuntutan, permintaan, saran, informasi atau 

bisa juga perasaan-perasaan. 

Dalam mengkomunikasikan gagasan, adakalanya menawarkan 

bantuan yang bisa dilakukan pihak pertama agar dalam hal ini isi gagasan 

lebih berupa penawaran bantuan. Penawaran bantuan ini dapat dajukan 

tanpa syarat apa-apa, atau bisa juga dengan persyaratan tertentu sesuai 

dengan kepentingan pihak pertama. 

Di lain pihak, yang dikomunikasikan bisa juga tuntutan agar pihak 

kedua melakukan hal-hal tertentu agar pihak pertama bisa mencapai 

kepentingannya. Pengajuan keinginan ini bisa dilakukan dengan 

menyebutkan tawaran imbalan atau bisa juga disampaikan sebagai 

tuntutan yang disertai ancaman.  

b. Mengkaji gagasan pihak lain 
Mengkaji gagasan pihak lain adalah tindakan yang dilakukan 

(pihak pertama) untuk memahami jalan pikiran pihak-pihak kedua, baik 

yang meliputi kepentingan yang ingin mereka peroleh maupun saran yang 
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mereka berikan. Tindakan ini bisa dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan atau dengan mengamati tingkah laku pihak kedua. 

Dalam hal ini, secara sadar atau tidak, seseorang melakukan 

analisis untuk menduga atau memahami hal-hal yang dibutuhkan pihak 

lain. Analisis terhadap pesan yang tidak berupa ucapan sangat perlu, 

karena sering kali kita bertemu dengan orang yang tidak berterus terang 

tentang maksudnya, atau bertemu dengan orang yang tidak pandai 

mengucapkan keinginannya. Dengan memperhatikan gerak gerik 

seseorang biasanya kita sudah dapat meduga walaupun tidak selalu tetap 

apa keinginan seseorang yang tidak ia ucapkan.  

c. Menangani keluhan 
Menangani keluhan adalah tindakan penyelesaian masalah yang 

dilakukan pihak pertama sehubungan dengan pernyataan (keluhan) yang 

disampaikan oleh pihak kedua yang menganggap bahwa kenyataan yang 

ada tidak sesuai dengan harapannya (harapan pihak kedua). 

 

d. Menolak permintaan 
Bila hal-hal yang diminta (secara langsung atau tidak) oleh pihak 

kedua tidak mungkin dipenuhi oleh seorang pengawas , maka ia harus 

terpaksa menolak permintaan itu. Penolakan ini bisa ia lakukan secara 

terang-terangan/terbuka atau secara diam-diam. 

e. Menegur kesalahan dan menyampaikan kritik 
Menegur kesalahan adalah tindakan pihak pertama dalam rangka 

memperbaiki/mengoreksi tindakan pihak kedua yang dinilai tidak sesuai 

dengan tata cara, nilai, atau kesepakatan yang berlaku. Di lain pihak, 

menyampaikan kritik tidak selalu harus berupa penyampaian celaan. 

Perlu disadari bahwa kritik sebetulnya tidak sama dengan kecaman. Kritik 

(bahasa aslinya adalah krinen) sebetulnya berarti evaluasi/penilaian yang 

juga bisa berakhir secara positif. Bandingkan dengan guru yang 

mengoreksi hasil kerja muridnya, bisa saja ia kemudian memberikan 

angka 1- atau 100, yang menunjukkan bahwa muridnya memperoleh nilai 

sempurna. Oleh karena itu penyampaian kritik atau komentar ini bisa 
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tidak terbatas hanya pada pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap 

tawaran yang diajukan, tetapi meliputi juga evaluasi terhadap konsisten 

itu, dan lain sebagainya. 

f. Menyelesaikan konflik 
Menangani konflik adalah tindakan pihak pertama untuk 

menyelesaikan kondisi pertentangan yang disebabkan adanya 

kepentingan yang saling berbenturan. Pada dasarnya, dalam usaha 

menyelesaikan konflik seseortang bisa mengambil sikap mengalah pada 

kepentingan orang lain, bisa menuntut agar orang lain mengalah pda 

kepentingannya, atau bisa juga bekerja sama dengan pihak kedua untuk 

mencari kemungkinan-kemungkinan lain agar kepentingan kedua belah 

pihak bisa terpenuhi secara maksimal. 

g. Mengambil keputusan 
Pada saat kerja sama bisa saja terdapat konflik yang tidak 

terselesaikan, maka ada kalanya seseorang harus mengambil keputusan 

mengenai apa yang akan ia lakukan dalam situasi itu. Perlu diingat bahwa 

elemen kerja pengambilan keputusan ini harus dibedakan dengan 

pengambilan keputusan dalam persoalan yang tidak melihat pandangan 

orang lain. (Misalnya ketika seseorang tanpa campur tangan orang lain 

harus memutuskan apakan ia akan memesan mie bakso atau sate 

kambing). 

Walaupun pada dasarnya tiap orang mempunyai cara sendiri dalam 

menjalankan tugasnya, tetapi berdasarkan persamaan-persamaan dalam 

cara mereka melakukan perundingan kita dapat menggolongkan cara-cara 

itu ke dalam salah satu dari kelima Gaya-Kerja Utama, yang telah disebutkan 

di bagian depan. 

4. Negosiasi 
Dalam menjalankan fungsinya, para pengawas akan banyak melakukan 

kegiatan negosiasi dengan kepala sekolah dan guru. Negosiasi itu mungkin saja 

berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, atau suatu 
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keputusan yang dirasakan berat sebelah, bahkan mugkin pula sama sekali tidak 

mencapai kesepakatan.  

Di lain pihak, tidak jarang pula hasil negosiasi itu benar-benar penting 

sehingga dijadikan bahan penyusunan suatu kebijakan sekolah. Mengingat 

bahwa setiap perundingan biasanya melibatkan kegiatan negosiasi, maka 

pengetahuan dan keterampilan negosiasi perlu dikuasai dengan baik dan mahir 

oleh setiap Pembina kesiswaan. 

 

5. Negosiasi dan Gaya-Gaya Kerja 
Secara populer negosiasi diartikan sebagai proses yang melibatkan 

upaya seseorang untuk mengubah (atau tak mengubah) sikap dan perilaku orang 

lain; sedangkan pengertian yang lebih rinci menunjukkan bahwa negosiasi 

merupakan proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan 

timbal balik dari pihak-pihak terkait dengan sikap, sudut pandang, dan 

kepentingan-kepentingan yang berbeda satu sama lain.  

Dengan demikian, negosiasi perlu dilihat dari konteks “antarbudaya” dari 

pihak-pihak yang melakukan negosiasi, dalam artian perlu kesediaan untuk 

saling memahami latar belakang, pola pemikiran, dan karakteristik masing-

masing, serta kemudian berusaha untuk saling menyesuaikan diri. 
     Di bawah ini akan diuraikan secara singkat pola perilaku negosiasi, 

keterampilan negosiasi, serta petunjuk bernegosiasi dengan pihak-pihak lain 

yang berlainan gaya kerjanya. 

a. Pola-pola perilaku dalam negosiasi 
Dalam melakukan negosiasi, setiap pihak dapat menunjukkan 

empat pola perilaku sebagai berikut: 

1) Moving against (pushing): menjelaskan memperagakan, 

mengarahkan, mengulang-ulangi, mejernihkan masalah, 

mengumpulkan perasaan, berdebat, menghimbau, menghakimi, tak 

menyetujui, menentang, menunjukkan pihak lain. 

2) Moving with (pulling): memperhatikan, mengajukan gagasan, 

menyetujui, meringkaskan gagasan-gagasan pihak lain, mejajagi, 

membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi, mengulangi 

kecaman-kecaman, mencari landasan bersama, mengungkapkan 

perasaan-perasaan orang lain. 
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3) Moving away (withdrawing): menghindari konfrontasi, menghindari 

hubungan dan sengketa, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam 

diri, tak menanggapi pertanyaan. 

4) Not moving (letting be): mangamati, memperhatikan, memusatkan 

perhatian pada “here and now”, mengikuti arus, luwes, 

menyesuaikan diri dengan situasi dan menyukainya. 

b. Keterampilan Negosiasi 
Pierre Casse dalam “Training for the Cross Culture Mind” 

mengajukan lima keterampilan yang dikenal sebagai The Five 

International Negosiasi Skills: 

1) Mampu melakukan empati dan mengambil suatu kejadian seperti 

pihak lain mengamatinya. Juga ada kesediaan untuk memahami 

sikap dan perilaku pihak lain dengan jalan memandangnya dari 

sudut pihak lain itu. 

2) Mampu menunjukkan faedah-faedah dari usulan pihak lain, sehingga 

pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi menunjukkan kesediaan 

untuk merubah kondisi masing-masing. 

3) Mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri terhadap situasi tak 

pasti dan tuntutan-tuntutan diluar perhitungan. 

4) Mampu mengungkapkan gagasan-gagasan sedemikian rupa, 

sehingga pihak lain akan memahami sepenuhya gagasan yang 

diajukan. 

5) Cepat memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha 

menyesuaikan diri terhadap keinginan-keinginan pihak lain untuk 

mengurangi berbagai rintangan dan keterbatasan-keterbatasan yang 

ada. 

 

Dari caranya melakukan negosiasi, kita dapat membedakan lima 

macam gaya kerja, yakni: gaya kerja komandan, gaya kerja birokrat, gaya kerja 

seniman, gaya kerja pelayan, gaya kerja pengawas sekolah. Khusus dalam 

melakukan negosiasi dengan pihak terkait, yakni kepala sekolah dan guru, 

pengawas perlu menyadari adanya unsur yang melandasi dan mewarnai proses 

negosiasi itu, yakni unsur pendidikan (edukatif). Yang dimaksud unsur 

pendidikan di sini adalah usaha untuk mengarahkan supervisi atau pihak-pihak 
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yang disupervisi untuk senantiasa mengembangkan komitmen terhadap 

kebijaksanaan yang berlaku.  

Unsur edukatif itulah yang perlu disadari oleh para pengawas dalam 

melakukan negosiasi dengan pihak kepala sekolah maupun guru. Beberapa hal 

yang harus diperhatikan oleh pengawas sesuai dengan gaya kerja kepala 

sekolah dan guru adalah sebagai berikut. 

1. Negosiasi dengan pihak yang menampilkan gaya kerja komandan 
a. Binalah hubungan baik, di samping kegiatan negosiasi. 
b. Hadapi dengan tenang dan jangan terpancing untuk bertengkar, 

perlihatkan minat terhadap apa yang diungkapkannya, serta 

tampilkan pula sikap yang tegas. 
c. Himbau dan sentuh perasaannya. 
d. Ajak berpikir lebih luas dan berargumentasi secara rasional. 
e. Bersiap-siap lebih luas dan berargumentasi secara rasional. 
f. Bersiap-siap untuk kompromi. 

2. Negosiasi dengan pihak yang menampilkan gaya-gaya pelayan 

a. Berbincang-bincang ringan dahulu, jangan langsung mulai dengan 

diskusi. 
b. Utamakan kaitan antara usulan-usulan dengan orang-orang yang 

dipermasalahkan. 
c. Tunjukkan dukungan para ahli dan tokoh-tokoh ternama. 
d. Ungkapkan bagaimana pada waktu-waktu yang lalu gagasan itu 

berjalan dengan baik. 
e. Himbau dan sentuh perasaannya dengan kejadian-kejadian di 

masyarakat. 
3. Negosiasi dengan pihak yang menampilkan gaya-gaya birokrat 

a. Seksamalah! Nyatakanlah fakta-fakta yang tepat berlaku. 
b. Kaitkanlah usulan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 
c. Susunlah penyajian dalam urutan yang sistematis: 

1) Latar belakang masalah 

2) Situasi sekarang 
3) Hasil  

d. Analisislah berbagai pilihan dengan keunggulan dan kelemahannya 

e. Tetap berpegang pada prosedur dan “potong kompas” 
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4. Negosiasi dengan pihak yang menampilkan gaya kerja seniman 
a. Sediakan waktu yang cukup untuk berdiskusi, dan jangan mudah 

menjadi tak sadar bila ia agak menyimpang dari pokok pembicaraan. 
b. Bicaralah secara konseptual, serta pusatkan perhatian pada situasi 

secara menyeluruh. 
c. Rangsang imajinasi dan kreativitas mereka, dengan memikirkan 

masa depan dan mencari kemungkinan-kemungkinan baru. 
d. Tekanlah keunikan dari gagasan yang diajukan. 
e. Pahami nilai-nilai yang dianut dan kebutuhan-kebutuhannya serta 

hubungan hal itu dengan gagasan-gagasan yang diajukan. 
5. Negosiasi dengan pihak yang menampilkan gaya kerja pengawas 

sekolah 
a. Pergunakan logika dalam perdebatan. 
b. Perkuat gagasan dengan fakta. 
c. Analisis kaitan gagasan/usulan dengan situasi serta ungkapan 

keuntungan dan kerugiannya. 

d. Bersikap obyektif dan terbuka. 
e. Binalah hubungan baik setelah negosiasi. 
 

Negosiasi yang dilakukan oleh pengawas harus berdasarkan pada 

pengetahuan yang menyeluruh terhadap gaya kerja atau kepribadian yang 

dimiliki rekan kerja, sehingga penanganan yang dilakukan dapat berhasil dengan 

baik dan diterima oleh semua pihak. 

 

B.  PENYELESAIAN KONFLIK 

Bahasan pada bagian ini mencakup (1) hakikatat konflik, (2) faktor-faktor 

penyebab konflik, (3) jenis-jenis konflik, (4) eksistensi dalam organisasi, (5) teknik 

pengendalian konflik, dan (6) resolusi konflik.  

Pada ulasan di bawah ini akan dibahas mengenai konflik secara lebih 

terinci sebagai berikut: 

1. Hakikat Konflik 
Hakikat konflik bisa diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang 

antagonis (bertentangan), benturan paham, perselisihan, tidak terjadinya 
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mufakat. Konflik yang terjadi tersebut dapat diamati (perceived conflicts), dan 

dapat dirasakan (felt conflicts) (Indrawijaya, 1989; Wahjosumidjo, 1993). 
Suatu konflik terjadi apabila dalam kenyataan menunjukkan berbagai ciri 

sebagai berikut : 

a. Paling tidak ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang 

terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan. 

b. Saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan, dan atau adanya 

suatu norma atau nilai-nilai yang saling berlawanan. 

c. Adanya interaksi yang ditandai dengan perilaku yang direncanakan untuk 

saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain untuk 

memperoleh kemenangan seperti : status, tanggung jawab, pemenuhan 

berbagai kebutuhan dan sebagainya. 

d. Adanya tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat pertentangan. 

e. Adanya ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing pihak yang 

berkaitan dengan kedudukan atau kewibawaan, harga diri, prestise dan 

sebagainya. 

 
2. Faktor – faktor  Penyebab Konflik 

Konflik lahir dari tekanan-tekanan yang tidak dapat diterima oleh individu-

individu anggota organisasi pendidikan. Melalui ekspresi kebutuhan-kebutuhan 

individu dalam organisasi pendidikan, akan memberikan gambaran terhadap 

seluruh anggota organisasi pendidikan. Kadang-kadang konflik digunakan untuk 

memperbaharui hubungan antarpribadi yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi pendidikan. Apabila terdapat ketidaksesuaian paham pada sebuah 

situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya 

antagonisme-antagonisme emosional, maka akan muncul situasi konflik. 
Faktor – faktor penyebab terjadinya konflik organisasi pendidikan antara lain : 

a. Adanya kesalahpahaman (kegagalan komunikasi), 

b. Keadaan pribadi individu-individu yang saling berkonflik, 

c. Perbedaan nilai, pandangan dan tujuan, 

d. Perbedaan standar kinerja (performance), 

e. Perbedaan-perbedaan yang berkenaan dengan cara, 

f. Hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban, 

g. Kurangnya kemampuan dalam unsur-unsur berkomunikasi, 
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h. Hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan, 

i. Adanya frustrasi dan ketidakpuasan, 

j. Adanya kompetisi karena memperebutkan sumber yang terbatas, dan 

k. Tidak menyetujui butir-butir dalam peraturan dan kebijakan. 

 

3. Jenis - Jenis Konflik Organisasi Kependidikan 
Secara umum konflik organisasi kependidikan dapat dibedakan atas:  

a. Konflik dalam diri sendiri,  

b. Konflik antarindividu, 

c. Konflik antarkelompok,  

d. Konflik antara individu dengan kelompok,  

e. Konflik antara satu organisasi pendidikan formal dengan organisasi 

pendidikan formal lain dalam organisasi pendidikan yang sama,  

f. Konflik antarorganisasi pendidikan. 

 

4.  Dampak Positif dan Negatif Konflik Organisasi Pendidikan 

a. Dampak Positif Konflik Organisasi Pendidikan 
Dampak positif yang dapat ditimbulkan dari konflik organisasi pendidikan 

adalah sebagai berikut:  

1) Konflik memungkinkan ketidakpuasan dalam organisasi pendidikan 

sehingga organisasi pendidikan dapat mengadakan penyesuaian untuk 

mengatasi ketidakpuasan tersebut,  

2) Konflik memunculkan norma-norma baru yang sangat berguna untuk 

mengatasi kekurangan-kekurangan norma-norma yang lama,  

3) Konflik berguna untuk mengukur kemampuan struktur yang ada,  

4) Konflik menguatkan batas antara kelompok-kelompok sehingga kelompok 

tersebut mempunyai identitas,  

5) Konflik membuat ikatan lebih erat dan menyatukan beberapa elemen yang 

mula-mula terpisah, dan  

6) Konflik dapat merangsang mengurangi stagnasi. 

Selain itu, konflik organisasi pendidikan mempunyai manfaat sebagai 

berikut : (1) potensi konflik dapat menambah motivasi dalam bekerja, karena 

adanya dorongan untuk menunjukkan prestasi, (2) konflik membuat seseorang 

lebih tahu problem pekerjaan, (3) konflik mendorong adanya perubahan, (4) 
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konflik membuat seseorang lebih tertarik pada pekerjaan, (5) pemecahan 

masalah yang baik akan membantu untuk mengambil keputusan, dan (6) konflik 

membantu untuk mengetahui keinginan orang lain. 

 

b. Dampak Negatif Konflik Organisasi Pendidikan 
Dampak negatif konflik  organisasi pendidikan yakni: 

1) Dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat 

komunikasi. 

2) Membawa organisasi ke arah disintegrasi. 

3) Menyebabkan ketegangan antara individu atau kelompok. 

4) Dapat mengurangi kerjasama di antara individu dan mengganggu saluran 

informasi. 

5) Konflik dapat memindahkan perhatian anggota organisasi pendidikan. 

5. Teknik-Teknik Pengendalian Konflik Organisasi Pendidikan 
Pengendalian konflik diartikan sebagai upaya atau cara yang dilakukan 

individu atau organisasi pendidikan untuk mencari solusi terhadap konflik. 

Seorang pengawas memiliki tanggung jawab untuk pengendalian konflik yang 

terjadi, baik antara kepala sekolah dengan guru, maupun sesama guru dan 

sesama kepala sekolah. Adapun perilaku-perilaku umum yang direfleksikan 

dalam penggunaan masing-masing teknik tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. Teknik Avoidance atau teknik penghindaran merupakan perilaku 

menghindar dari situasi konflik, yang rasanya diekspresikan dengan: bersikap 

tidak kooperatif, dan tidak asertif, menarik diri dari situasi yang berkembang, 

penolakan untuk menyelesaikan konflik dengan mengulur-ulur waktu atau 

berulang kali menunda pengambilan tindakan sampai tersedia lebih banyak 

informasi. 

b. Teknik Domination atau teknik dominasi merupakan perilaku yang 

diekspresikan dengan sikap tidak kooperatif tetapi asertif, bekerja dengan 

cara menentang keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam 

suatu situasi “menang atau kalah”, dan atau memaksakan segala sesuatu 

agar sesuai dengan keinginan sepihak, dengan orientasi ini berharap untuk 

menaklukkan lawannya dengan cara menggunakan pengaruh yang kuat. 
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c. Teknik Accomodation atau teknik akomodasi yang diekspresikan dengan 

bersikap kooperatif tetapi tidak asertif, yakni adanya kemauan untuk 

memuaskan keinginan pihak lain, dan memupuk kerjasama sesuai dengan 

yang diinginkan oleh mereka, membiarkan keinginan pihak lain menonjol, 

meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan keharmonisan yang 

diciptakan secara buatan dengan keinginan untuk menjaga hubungan baik 

dengan pihak lain, dari pada bertahan pada situasi tersebut.  

d. Teknik Compromise (kompromi), yakni perilaku yang diekspresikan dengan 

bersikap cukup kooperatif dan asertif, tetapi tidak hingga tingkat ekstrim. 

e. Teknik Collaborative (Kolaboratif), yakni perilaku yang ditunjukkan bersikap 

kooperatif maupun asertif, berupaya untuk menyatukan atau memuaskan 

secara penuh keinginan kedua belah pihak dengan jalan bekerja melalui 

perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah 

sedemikian rupa, sehingga setiap orang mencapai keuntungan sebagai 

hasilnya. 

Lalu, apakah ada cara yang paling tepat dalam penggunaan teknik 

pengendalian konflik? Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini penggunaan 

teknik yang sesuai  dengan situasi konflik: 

a. Teknik penghindaran cocok digunakan apabila: (1) persoalan tertentu kurang 

berarti, atau sewaktu persoalan-persoalan yang lebih penting memerlukan 

pemecahan atau penyelesaian, (2) apabila kita tidak melihat adanya 

kemungkinan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kita, (3) sewaktu 

kekacauan potensial melebihi keuntungn-keuntungan yang dapat dicapai 

apabila ada penyelesaian, (4) untuk membiarkan orang-orang yang berkonflik 

menjadi tenang kembali, dan mencapai perspektif yang tepat, (5) sewaktu 

upaya mengumpulkan informasi lebih penting dibandingkan dengan 

pengambilan keputusan segera, (6) apabila pihak lain dapat menyelesaikan 

konflik tersebut secara lebih efektif, dan (7) apabila persoalan-persoalan yang 

sedang timbul bersifat simtomatik yang berkaitan dengan persoalan-

persoalan lain. 

b. Teknik dominasi cocok digunakan: (1) apabila keputusan-keputusan desisif 

bersifat amat vital, misalnya keadaan darurat, (2) mengenai persoalan-

persoalan penting, dimana tindakan-tindakan tidak populer perlu diterapkan, 
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misalnya penekanan biaya, menjalankan peraturan-peraturan yang tidak 

populer, menjalankan tindakan disiplin (atau disipliner), (3) mengenai 

persoalan-persoalan yang bersifat vital bagi kemajuan organisai apabila kita 

mengetahui bahwa tindakan kita benar, dan (4) terhadap orang-orang non 

kompetitif. 

c. Teknik akomodasi cocok digunakan: (1) apabila ingin mendengar pendapat 

yang lebih baik, dan untuk menunjukkan bahwa kita bersedia menerima 

pendapat yang lebih baik, (2) apabila persoalan-persoalan yang ada lebih 

penting bagi pihak lain dibandingkan dengan bagi kita sendiri untuk 

memuaskan pihak lain dan mempertahankan kerjasama, (3) untuk 

membangun “kekuatan-kekuatan” sosial (social credits) apabila muncul 

persoalan-persoalan pada masa mendatang, (4) guna meminimalkan 

kerugian, apabila kita “kalah” dalam hal menghadapi persoalan yang 

berkembang, (5) apabila harmoni dan stabilitas merupakan hal-hal yang 

maha penting, dan (6) untuk memungkinkan pihak bawahan belajar dari 

kekeliruan-kekeliruan mereka. 

d. Kemudian teknik kompromi cocok digunakan: (1) apabila tujuan-tujuan adalah 

penting, tetapi hal tersebut kurang berkembang dengan upaya atau kacaunya 

cara-cara yang lebih bersifat asertif, (2) apabila para penantang memiliki 

kekuatan berimbang, menyetujui tujuan-tujuan yang bersifat menguntungkan 

kedua belah pihak, (3) untuk mencapai penyelesaian sementara dalam hal 

menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, (4) untuk mencapai 

pemecahan-pemecahan yang sebaiknya karena desakan waktu, dan (5) 

sebagai suatu tindakan “backup” apabila upaya kerjasama atau persaingan 

tidak berhasil. 

e. Sedangkan teknik kolaborasi cocok digunakan: (1) untuk mencari sebuah 

pemecahan integratif, apabila kedua macam kepentingan terlampau peka 

untuk dikompromikan, (2) sewaktu sasaran kita adalah pelajar, (3) untuk 

membaurkan atau memadukan pandangan orang-orang yang memiliki 

perspektif-perspektif yang berbeda-beda, (4) untuk mencapai komitmen 

dengan jalan memasukkan kepentingan-kepentingan ke dalam sebuah 

konsensus, dan (5) untuk meredakan perasaan-perasaan yang telah 

“merusak” sesuatu hubungan. 
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Selain dari pada teknik pengendalian konflik, ada pula hasil-hasil dari 

teknik pengendalian konflik: 

a. Metode menang kalah dengan ciri-ciri : 

1) Pengambilan keputusan sepihak, 

2) Pengambilan keputusan secara otoriter, 

3) Pengambilan keputusan berpusat pada pimpinan, 

4) Penggunaan hadiah; 

b. Metode tanpa ada yang kalah/menang menang, metode ini mempunyai 

langkah-langkah yang sama dengan pemecahan masalah (problem solving) 

yaitu: 

1) Mengidentifikasikan dan membatasi masalah, 

2) Menemukan alternatif pemecahan, 

3) Menilai alternatif pemecahan, 

4) Mengambil keputusan, 

5) Melaksanakan keputusan, 

6) Menilai pemecahan masalah. 

 

Berikut ini garis dasar strategi penanggulangan konflik meliputi: 

a. Pemecahan persoalan.  

b. Perundingan atau musyawarah. 

c. Mengsubordinasikan kepentingan dan tujuan pihak-pihak yang sedang 

berkonflik kepada kepentingan dan tujuan yang lebih tinggi. 

d. Mencari lawan yang sama. strategi ini hampir sama dengan strategi ketiga. 

Perbedaannya adalah, pada strategi ini semua diajak bersatu untuk 

menghadapi pihak ketiga (pihak luar), karena pihak ketiga (pihak luar) 

dianggap sebagai lawan yang membahayakan. 

e. Meminta bantuan pihak ketiga. 

f. Peningkatan interaksi dan komunikasi. Strategi ini sering tidak berhasil 

karena dua sebab, yaitu: (a) bila konflik bersifat fundamental, (b) anggota 

kelompok dalam berinteraksi dan berkomunikasi cenderung merasa sebagai 

“wakil” pihaknya. 

g. Latihan kepekaan (sensitivity training); strategi ini umumnya digunakan untuk 

menanggapi konflik yang terjadi dalam suatu kelompok ataupun 

antarkelompok. 
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h. Koordinasi; strategi ini dapat digunakan pada semua jenis konflik, namun 

yang perlu diperhatikan, menurut pandangan perilaku organisasi pendidikan, 

koordinasi seseorang diharapkan berperan sebagai koordinator dan yang 

lainnya sebagai yang dikoordinasikan. 

  

Pengawas sekolah diharapkan dapat mengendalikan konflik secara benar 

dengan cepat dan bijaksana. Dalam mengendalikan konflik, pengawas harus 

memperhatikan faktor budaya masyarakat. Pendekatan budaya ini seringkali 

menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelesaian konflik. 

Keahlian ini menuntut pengalaman yang senantiasa diasah sehingga pengawas 

mampu menjadi conflict controller/solver. 

6. Resolusi Konflik 
a. Aspek Negatif Konflik 

De Vito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, 

mengatakan konflik seringkali meningkatkan anggapan negatif pada pihak lawan, 

terutama apabila pihak lawan ini termasuk dari kelompok kerabat yang sangat 

dekat. Sedangkan akibat yang paling serius dari terjadinya konflik yaitu dapat 

melemahkan konsep diri seseorang. Hal ini semakin diperparah apabila konflik 

yang dialaminya tidak mampu diatasi, biasanya yang bersangkutan mulai 

menyerang konsep diri orang lain atau cenderung menyalahkan orang lain. 

 

b. Aspek Positif Konflik 
Aspek yang paling bernilai dari timbulnya konflik antar pribadi adalah 

bahwa konflik tersebut akan memaksa individu untuk menyelesaikan masalah 

dan mencari solusi secara bersama-sama. Konflik dapat dipakai sebagai 

pertanda adanya stabilitas dari suatu hubungan.  

Konflik dapat memperlancar tumbuh dan berkembangnya suatu 

hubungan dalam beberapa hal: 

1) Konflik dapat mengilhami kedua belah pihak untuk mengubah cara 

berpikir mereka ke arah yang inovatif dan menguntungkan, 

2) Menambah/meningkatkan komitmen dari masing-masing pihak di 

dalam suatu hubungan, 
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3) Setelah konflik terselesaikan, masing-masing pihak akan menjadi 

lebih akrab satu sama lain, 

4) Dari konflik yang terjadi, pihak-pihak yang berhubungan berusaha 

untuk mengembangkan suatu aturan main untuk dapat 

menyelesaikan konflik di masa-masa mendatang, 

5) Konflik antarpribadi dapat merupakan suatu sumbangan kepada 

perasaan bahwa hubungan antar kedua belah pihak yang telah 

terbina merupakan suatu hal yang unik. 

c. Manajemen Konflik 
Manajemen konflik memiliki tujuan untuk mengurangi frekuensi respon-

respon yang mengarah pada konflik yang destruktif dan menggiring proses 

komunikasi post-conflict individu ke arah yang konstruktif. Tugas manajer konflik 

adalah menentukan apa dan seberapa besar konflik tersebut dan kemudian 

menyeleksi respon-respon yang tepat untuk mengatasinya. 

 

d. Penyelesaian Konflik 
1) Strategi Konflik yang Tidak Produktif 

 Penjauhan Diri atau Redefinisi 
Penjauhan atau penghindaran diri terhadap konflik seringkali 

berbentuk mengganti subjek pembicaraan, membicarakan suatu 

masalah dengan begitu abstrak atau dengan bahasa yang tidak dapat 

dipahami sehingga pengertian bersama tidak tercapai. 

 Kekuatan atau Paksaan 
Strategi ini juga disebut teknik anti-sosial, yakni usaha 

menyelesaikan konflik dengan coercion (paksaan) dan berbohong. 

 Minimasi 
Seringkali orang memilih untuk tidak menyelesaikan konflik, 

tetapi mendiamkan atau membiarkan saja. Padahal waktu tidak dapat 

bertindak. Kitalah yang harus bertindak selaras dengan berjalannya 

waktu.  

Ada cara lain dengan meminimalkan konflik dengan humor. 

Humor dapat mengurangi ketegangan para partisipan yang terlibat 
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dalam konflik dan ini dapat mempengaruhi seseorang untuk lebih 

terbuka pada pihak lain.  

 Menyalahkan 
Dalam menghadapi konflik, sering terjadi penyalahan terhadap 

orang lain. Kadang-kadang ia menyalahkan dirinya sendiri; umumnya 

ini bertujuan untk menimbulkan simpati atau rasa kasihan pihak lain. 

 Membungkam Orang Lain 
Ketika dihadapkan pada satu konflik, individu menangis dan ini 

membuat bungkam orang lain. Strategi lainnya adalah menunjukkan 

gangguan emosional yang ekstrim dan juga menunjukkan gangguan 

fisik. 
 Gunnysacking 

Gunnysacking adalah tindakan menimbun keluhan dan 

menahannya untuk kemudian melimpahkannya pada orang yang 

terlibat dalam konflik. Orang-orang seperti ini tidak pernah 

menyelesaikan konflik yang muncul dan menghindari sumber konflik 

yang terjadi masa sekarang, tetapi membuka luka lama dan 

menghindar untuk mengatasi konflik yang muncul.  

 Beltlining 
’Beltline’, yakni garis yang memisahkan apa-apa yang dapat 

kita tolerir dari yang tidak. Ketika konflik terjadi, kita tidak boleh 

menyentuh hal-hal di bawah bletline ini (yakni hal-hal yang tidak dapat 

ditolerir) karena berarti akan memperburuk konflik dan kita makin jauh 

dari penyelesaian konflik. Strategi ini secara cepat dan efektif 

menghancurkan hubungan antar pribadi. 

2) Strategi Konflik yang Produktif 
Model Penyelesaian (resolusi) Konflik 

Ada 5 tahap yang harus dilalui, yang dapat digambarkan sebagai 

berikut :                                
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1 

Menetapkan konflik 

           2↓ 

Merumuskan keputusan-keputusan yang mungkin 

           3↓ 

Menguji keputusan 

        5   4↓   5 

Keluar Menerima 

keputusan 

Mengevaluasi 

Keputusan 

Menolak 

keputusan 

Gambar 2.1. Tahap Resolusi Konflik 

Tahap 1 : Menetapkan Konflik 
Pada tahap ini kita mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan dan 

pendapat yang mungkin kita dapat. Kita mungkin perlu pula membuat 

operasionalisasi agar konflik itu tampak lebih kongkrit. 

Tahap 2 : Merumuskan Keputusan- Keputusan Yang Mungkin 

Dalam menganalisis berbagai keputusan yang mungkin untuk menyelesaikan 

konflik, kita harus mampu memprediksi konsekuensi dari setiap keputusan 

yang diambil.  

Tahap 3 : Menguji Keputusan 

Menguji keputusan hanya bisa dilaksanakan dengan melakukan keputusan 

tersebut. Jika kita menyadari bahwa keputusan yang kita uji tidak berjalan 

dengan baik, kita mencari keputusan lain untuk diuji. 

Tahap 4 : Mengevaluasi Keputusan 

Ketika suatu keputusan mulai dilakukan, kita harus segera mengevaluasinya, 

apakah keputusan itu menyelesaikan atau malah sebaliknya justru 

memperburuk konflik. 

 Tahap 5 : Menerima atau Menolak Keputusan 
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Konflik 

Jika memutuskan untuk menerima, maka kita segera dapat memberlakukan 

keputusan itu. Tetapi jika menolak, ada 3 alternatif yanng mungkin : (a) 

mencoba untuk menguji keputusan lain, (b) menetapkan kembali sejumlah 

keputusan yang mungkin dan kemudian mengujinya, dan (c) kembali ke 

tahap awal, yaitu merumuskan kembali konflik yang terjadi dan kemudian 

mengulanngi tahapan-tahapan yang sudah dilakukan.  

Dalam hubungan dengan respon konflik, Owens (1991) 

menggambarkan syndrom konflik yang menurutnya dapat memperburuk iklim 

organisasi pendidikan bila tidak dikendalikan dengan efektif. Gambar tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Sindrom konflik dengan manajemen tidak efektif. 
Manajemen konflik yang efektif, menekankan potensi yang kolaboratif 

dalam kehidupan organisasi pendidikan. Manajemen yang demikian dapat 

membawa ke arah sikap dan kegiatan yang produktif dan memperbesar 

kesehatan organisasi pendidikan. Syndrom konflik dalam pendekatan ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Syndrom konflik dengan manajemen efektif 
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Konflik dalam organisasi pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Kualitas penyelesaian konflik ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan 

dalam mengelola konflik dengan baik. Pengawas sekolah mempunyai tanggung 

jawab untuk mengembangkan budaya pengelolaan konflik yang profesional, 

dengan tujuan utama untuk kemajuan organisasi pendidikan. 

Kegagalan yang sering dialami oleh pengawas dalam pengelolaan konflik 

sebagian besar dipengaruhi oleh kurangnya kreativitas pengawas dalam 

memunculkan dan menerapkan ide-ide baru. Kegagalan ini memang tidak 

sepenuhnya kesalahan pengawas, tetapi juga dipengaruhi oleh pola birokratis di 

lembaga pendidikan maupun faktor budaya masyarakat. Pada kenyataan di 

lapangan, pengawas yang berhasil biasanya memiliki ketahanan dan kepekaan 

terhadap lingkungan secara memadai sehingga setiap konflik yang timbul dapat 

diantisipasi dan diselesaikan dengan baik. 

Jabaran konstruk, variabel, sub variabel, dan indikator dalam konflik 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1. Jabaran konstruk, variabel, sub variabel, dan indikator. 

Konstruk Variabel Indikator 
Teknik 
Pengenda- 
lian Konflik 

1. Teknik 
Penghindaran 
konflik 

a. penarikan diri atau menghindar dari situasi konflik. 
b. acuh tak acuh terhadap konflik 
c. sikap tidak peduli 
d. tidak membicarakan isu dari penyebab masalah 
e. menempatkan orang-orang yang berpikiran dan 

berpandangan   hampir sama 
f. menunggu dan melihat apa yang dilakukan bawahan 

2. Teknik 
Dominasi 

a. berorientasi pada kepentingan sendiri (mendominasi) 
b. menggunakan sanksi-sanksi sah 
c. menentukan cara akhir untuk menyampaikan informasi 
d. penggunaan strategi untuk menyelesaikan masalah 
e. tidak terbuka 
f.  penggunaan wewenang atau kekuasaan untuk menekan 

salah satu pihak 
g. keputusan pada pimpinan 

3. Teknik 
Akomodasi 

a. mengabulkan keinginan bawahan 
b. tidak memihak 
c. pengambilan keputusan pada bawahan 
d. mementingkan kerjasama 
e. mengutamakan persoalan bawahan 
f. melunakkan dan menekan perbedaan 
g. penggunaan manajemen lunak 
h. dalam menangani masalah terserah bawahan 

4. Teknik 
Kompromi 

a.penyelesaian konflik dengan kompromi 
b.mengutamakan persetujuan bersama 
c.mengorbankan sebagian tujuan organisasi pendidikan 
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Konstruk Variabel Indikator 
untuk kebaikan bersama 

d.berupaya agar kedua belah pihak mendapat sesuatu 
e. membujuk agar orang sebagian merelakan keinginannya 
f. berusaha berbuat adil 
g.tidak terlalu agresif atau terlalu pasif 

 5. Teknik 
Kolaborasi 

a.menggunakan musyawarah dan mufakat 
b.penggunaan informasi secara terbuka 
c.menggunakan pihak ketiga 
d.penggunaan potensi konflik secara kreatif 
e.melakukan hubungan antar pribadi dengan bawahan 

yang mengalami konflik 
f. pemecahan masalah dengan menggunakan problem 

solving 
  

 

LATIHAN 
Untuk memantapkan pemahaman Anda atas materi Gaya kerja dan 

Penyelesaian Konflik, coba Anda kerjakan latihan berikut ini: 

1) Menurut Anda, apakah konflik sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan 

kerugian pada organisasi pendidikan? 

2) Jelaskan secara singkat proses negosiasi bagi seorang pengawas agar  

mampu mencapai titik kesepakatan dengan kepala sekolah sehingga dapat 

meningkatkan kinerja?  

3) Mengapa seorang pengawas harus memiliki gaya kerja dan memiliki 

kemampuan dalam bernegosiasi? 

4) Jelaskan menurut pendapat Anda, apabila manajemen konflik yang dilakukan 

seorang pengawas tidak efektif! 

5) Penyelesaian konflik seorang sangat diperlukan, diskusikan dengan 

kelompok Anda mengenai dampak positif dan negatifnya apabila konflik tidak 

dapat diselesaikan! 

 

RANGKUMAN 
Gaya kerja adalah kesatuan dari berbagai cara/ tindakan yang didasari 

oleh seseorang dan ditampilkan disaat ia melakukan. Berdasarkan pola tingkah 

laku dalam interaksi kerjanya dengan orang lain digolongkan menjadi lima gaya 

kerja yaitu: gaya komandan, gaya pelayan, gaya bohemian, gaya birokrat dan 

gaya pengawas sekolah. Elemen-elemen gaya kerja yakni mengkomunikasikan 

gagasan, mengkaji gagasan pihak lain, menangani keluhan, menolak 
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permintaan, menegur kesalahan dan menyampaikan kritik, menyelesaikan 

konflik, dan mengambil keputusan. 

Negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan yang 

menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak dengan sikap, sudut 

pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu sama lain. Negosiasi 

yang dilakukan oleh pengawas harus berdasarkan pada pengetahuan yang 

menyeluruh terhadap gaya kerja atau kepribadian yang dimiliki rekan kerja, 

sehingga penanganan yang dilakukan dapat berhasil dengan baik dan diterima 

oleh semua pihak. 

Hakikatat konflik bisa diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang 

antagonis (bertentangan), benturan paham, perselisihan, tidak terjadinya 

mufakat. Jenis konflik organisasi pendidikan dapat dibedakan menjadi konflik 

dalam diri sendiri, antar individu, antar kelompok, antara individu dan kelompok, 

antara satu organisasi pendidikan formal lainnya, dan konflik antar organisasi 

pendidikan.  

Teknik – teknik pengendalian konflik organisasi dengan menggunakan 

pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara arbitrasi (arbitration), mediasi 

(mediation), dan konsultasi proses antar pihak. 

Manajemen konflik memiliki tujuan untuk mengurangi frekuensi 

respon-respon yang mengarah pada konflik yang destruktif dan menggiring 

proses komunikasi post-conflict individu ke arah yang konstruktif. 

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

strategi yakni strategi konflik yang tidak produktif dan strategi konflik yang 

produktif. 

 
REFLEKSI 

Dari semua materi bahan belajar mandiri ini, apakah anda sudah 

dapat mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah anda 

mampu menerapkan langkah-langkah melakukan gaya kerja seorang 
pengawas yang sesuai dan melakukan penyelesaian konflik yang sebaik-

baiknya? 

Jika anda menganggap materi bahan belajar mandiri ini sulit untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, anda dapat mendiskusikan 

materi tersebut dengan nara sumber yang bersangkutan. 
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KOMPETENSI KEPRIBADIAN 
 

Pengantar  
Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai 

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Guna 

mewujudkan visi tersebut tentu segala sumber daya harus dikerahkan agar 

berfungsi optimal sesuai dengan posisi dan kapasitas masing-masing. Pendidik 

dan tenaga kependidikan, serta siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di negeri ini hendaknya memiliki komitmen yang sama.    

Salah satu unsur tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis 

untuk membina, memantau, memberikan supervisi, dan mengevaluasi satuan 

atau lembaga pendidikan adalah Pengawas. Pengawas memberikan kontribusi 

yang cukup besar terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang akan 

mewujudkan visi pendidikan nasional di atas.  

Kedudukan seorang Pengawas Sekolah adalah sebagai konselor dan 

konsultan bagi para guru dan kepala sekolah. Dengan kedudukan tersebut maka 

seorang pengawas merupakan resource person yang setiap saat diharapkan 

dapat membantu kesulitan, dan menunjukkan jalan bagi peningkatan mutu 

secara berkelanjutan di sekolah-sekolah yang dibinanya. Pengawas tidak lagi 

berwajah inspektur yang lebih cenderung mencari kesalahan, namun lebih 

sebagai seorang pembimbing atau counselor, dan konsultan dan sejawat yang 

siap mendengar permasalahan kepala sekolah dan guru, serta bersama-sama 

menemukan jalan keluarnya. 

Peran di atas tidak hanya mempersyaratkan kemampuan teknik supervisi 

dan pembinaan, baik akademik maupun manajerial, namun juga kepribadian 

yang sesuai. Kepribadian pengawas lebih menentukan keberhasilannya dalam 

membina warga sekolah daripada keterampilan teknis yang dikuasainya. 

Kompetensi pengawas mendasari seluruh kompetensi lainnya, karena berkaitan 

dengan aspek nilai dan sikap serta motivasi dan komitmen. Kompetensi ini 

disebut kompetensi kepribadian. Pada kompetensi kepribadian ini terdiri dari 
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dua materi, yaitu: pengenalan diri, mengembangkan diri, dan memberdayakan 

diri serta kreativitas dan pengambilan keputusan. 

Pada materi pengenalan diri, mengembangkan diri dan memberdayakan 

diri seorang pengawas dituntut memiliki kepribadian yang menarik, mudah 

berkomunikasi, terbuka, berpikir dan bersikap positif, serta dapat melihat dan 

menempatkan dirinya secara proporsional sangat diperlukan. Kepribadian 

semacam ini dapat dikembangkan melalui tahapan mengenal diri sendiri, 

mengembangkan diri dan memberdayakan diri sendiri, walaupun selanjutnya 

pengawas juga diharapkan dapat mengenal, mengembangkan dan 

memberdayakan orang lain.  

Sedangkan pada materi kreativitas dan pengambilan keputusan seorang 

pengawas dituntut memiliki kreativitas  tinggi, untuk dapat menemukan sisi-sisi 

lain dari setiap permasalahan yang muncul. Permasalahan yang oleh orang lain 

dianggap sangat sulit atau menemui jalan buntu, baginya selalu ada alternatif 

jalan keluar, sehingga mampu mengambil keputusan dengan cepat, akurat dan 

relevan.  Hal ini tentunya harus dimiliki pengawas tidak hanya dalam 

menjalankan tugas, namun juga dalam kehidupan pribadinya. 

 

Tujuan Instruksional Umum dan Khusus 
Setelah membaca modul ini Anda diharapkan dapat memahami cara 

mengenali dan menemukan kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri, 

mengembangkan diri menjadi pribadi yang dapat diberdayakan dan berprestasi, 

sehingga membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Serta 

diharapkan dapat memahami berbagai dimensi kreativitas dan penerapannya 

baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam melaksanakan tugas 

jabatannyayang terdiri dari keterampilan dalam menerapkan kreativitas 

pendukung pengambilan keputusan, dan sikap yang kreatif terhadap 

permasalahan dan solusinya. 

Secara lebih khusus Anda diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan konsep pengenalan diri dan langkah-langkahnya 

2. Mengidentifikasi tipe kepribadiannya sendiri 

3. Mengembangkan kepribadian diri, agar dapat bersikap dan berperilaku 

asertif, percaya diri, optimis, komitmen dan berdaya juang tinggi.  
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4. Menjelaskan langkah-langkah dalam memotivasi serta memberdayakan diri 

dan orang lain. 

5. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kepada 

kepala sekolah/guru sesuai dengan tipe kepribadian dan kecenderungan 

perilaku masing-masing. 

6. Menjelaskan konsep kreativitas dan dimensi-dimensinya dalam kehidupan 

dan pekerjaan. 

7. Mendeskripsikan langkah-langkah berpikir kreatif. 

8. Memberikan ilustrasi cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah 

pribadi dan pekerjaan. 

9. Menunjukkan langkah-langkah dan memfasilitasi orang lain dalam 

menggunakan pemikiran kreatif dalam pengambilan keputusan. 
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PENGENALAN DIRI, MENGEMBANGKAN DIRI, DAN 
MEMBERDAYAKAN DIRI YANG PERLU DILAKUKAN BAGI SEORANG 

PENGAWAS 

PENGANTAR 
 

Profesi apapun yang dipilih seseorang pasti menuntut tanggung jawab 

yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Demikian pula dengan profesi Pengawas 

Pendidikan.  Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 

2007 Tentang Standar Kompetensi Sekolah/madrasah dinyatakan bahwa 

seorang pengawas satuan pendidikan memiliki tugas (1) melaksanakan 

pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan (2) meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan 

siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Dari uraian tugas tersebut jelas bahwa untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan, para pengawas satuan pendidikan harus memiliki kemampuan untuk 

berhubungan dengan orang lain (dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan staf 

sekolah) dan mampu memotivasi mereka untuk terus maju dan berubah ke arah 

lebih baik. 

Setiap manusia memiliki tipe kepribadian yang berbeda, dan setiap tipe 

kepribadian memiliki prioritas yang berbeda pula, baik dalam bertindak, 

berinteraksi, maupun bereaksi terhadap orang lain. Karena adanya perbedaan 

inilah, maka para pengawas satuan pendidikan perlu memiliki bekal untuk 

mengenali berbagai karakteristik kepribadian, baik karakteristik kepribadian 

dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga bisa menjalin hubungan dengan baik 

untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

I. PENGENALAN DIRI 
A.  Mengenal Diri Sendiri 

Pengenalan diri dimulai dari memahami diri sendiri, yang meliputi dari 

keingintahuan bagaimana keberadaan diri kita, siapa diri kita sesungguhnya, 

mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan, kekuatan kita dan bagaimana 

cara kita meningkatkannya, kelemahan kita dan bagaimana cara kita 

mengatasinya. Setiap orang menginginkan kepribadian yang lebih baik. 
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Secara garis besar, persoalan dalam psikologi kepribadian berkisar di 

sekitar dua persoalan pokok, yaitu: Menentukan apakah kepribadian itu? Dan 

Usaha untuk mengukur apa yang telah ditentukan itu?  

Usaha-usaha untuk memecahkan persoalan yang pertama menghasilkan 

berbagai macam konsep dan teori tentang kepribadian, sedangkan usaha untuk 

memecahkan persoalan yang kedua menghasilkan berbagai alat atau tes untuk 

mengungkapkan atau mengukur kepribadian (Suryabrata, 2000). Apabila 

seseorang ingin mempelajari masalah kepribadian maka yang akan dijumpainya 

bukan hanya satu teori saja, melainkan bermacam-macam teori tentang 

kepribadian. Untuk mempermudah pemahaman maka dari sekian banyak teori 

tentang kepribadian tersebut dilakukan penggolongan-penggolongan.  

Beberapa pengertian kepribadian yang telah dinyatakan oleh beberapa 

ahli psikologi, meskipun tidak semua batasan kepribadian dapat diakomodasikan 

di sini. Allport menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam 

individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (dalam Suryabrata, 1998). Bischof 

(1970) menyatakan bahwa kepribadian dapat dilihat sebagai integrasi dari aspek-

aspek kognitif, afektif, konatif dan karakteristik fisik individu seperti yang 

diperlihatkan dalam hubungannya dengan orang lain. Kepribadian merupakan 

motif perilaku atau sistem berperilaku.  

Sementara itu, Atkinson (1996) memberikan batasan kepribadian sebagai 

pola perilaku dan cara berpikir yang khas, yang menentukan penyesuaian diri 

individu terhadap lingkungan. Eysenck (dalam Suryabrata, 1998) memberikan 

definisi kepribadian sebagai keseluruhan pola perilaku baik yang aktual maupun 

potensial dari organisme yang ditentukan oleh pembawaan dan lingkungan. 

Menurut Cattel (dalam Hall dan Lindzey, 1999) kepribadian dipandang sebagai 

suatu hal yang dapat memungkinkan prediksi tentang apa yang akan dilakukan 

individu dalam situasi tertentu berkenaan pada perilaku yang menyeluruh baik 

perilaku yang tampak atau tidak tampak. 

Beberapa kesimpulan berkaitan dengan pengertian kepribadian.  

Pertama, kepribadian bukan hanya berkaitan dengan masalah kejiwaan saja, 

melainkan berkaitan juga dengan masalah kognitif, afektif, konatif yang 

terintegrasi ke dalam kesatuan kepribadian yang nampak dalam perilaku 

seseorang.  
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Kedua, kepribadian mengandung tendensi determinasi yang ikut memainkan 

peranan yang aktif dalam tingkah laku individu.  

Ketiga, kepribadian ikut menentukan keunikan atau kekhasan individu yang satu 

dengan individu yang lainnya. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama 

dalam caranya menyesuaikan diri terhadap lingkungan, jadi dengan demikian 

berarti tidak ada dua orang yang mempunyai kepribadian yang sama persis.  

Keempat, kepribadian berada di antara individu dengan lingkungannya. Setiap 

individu pasti berinteraksi dan berusaha beradaptasi dengan lingkungannya, 

kepribadian ini berperan sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi atau arti 

adaptasi dan menentukan (Suryabrata, 1998).  

Ada dua faktor yang menentukan dalam pembentukan kepribadian 

individu, yaitu genetik dan lingkungan. 

1. Genetik 

Faktor genetik memainkan peran utama dalam pembentukan 

kepribadian, khususnya yang berhubungan dengan keunikan atau perbedaan 

masing-masing individu, yaitu kecerdasan (intelligence) dan watak 

(temperament). Sedangkan dalam pembentukan nilai-nilai, keyakinan dan 

cita-cita, faktor genetik tidak banyak berperan. Contoh perbedaan individu 

yang dipengaruhi watak adalah tingkat aktifitas dan ketakutan. Ada individu 

yang selalu ingin mengisi kegiatannya dengan penuh kesibukan, namun ada 

individu lain yang lebih suka menjalani aktifitasnya dengan membaca buku 

atau tidur siang. Ada individu yang pemberani dan ada individu yang penakut 

atau terlalu berhati-hati. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan genetik 

atau diwariskan. Jika ciri-ciri kepribadian sepenuhnya ditentukan oleh 

keturunan, ciri-ciri tersebut sudah ada pada saat kelahiran dan tidak ada 

pengalaman yang bisa menggantikannya. Namun karakteristik kepribadian 

tidak sepenuhnya ditentukan oleh keturunan. 

2. Lingkungan 

Pengaruh lingkungan membuat individu memiliki kesamaan maupun 

keunikan yang berbeda satu sama lain. Empat nilai-nilai kerja lingkungan 

yang menentukan kepribadian adalah budaya, kelas sosial, keluarga dan 

kelompok sebaya. 

a. Budaya 
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Setiap budaya memiliki pola perilaku, ritual dan keyakinan 

masing-masing, yang sudah terlembagakan dan disetujui oleh individu-

individu anggota budaya tersebut. Berarti sebagian besar anggota 

budaya memiliki banyak persamaan dalam karakteristik-karakteristik 

kepribadian tertentu. Individu sering tidak menyadari pengaruh budaya, 

hingga akhirnya mereka berhubungan dengan anggota-anggota budaya 

lain yang memiliki pandangan yang berbeda (bahkan bertentangan) 

dengan dirinya tentang alam dan lingkungannya. Pengaruh peristiwa 

tersebut sangat besar, karena mampu mempengaruhi setiap aspek 

kehidupan individu. Aspek-aspek kehidupan yang dipengaruhi adalah 

bagaimana individu memahami kebutuhan-kebutuhan dan cara 

memuaskannya, pengalaman-pengalaman tentang berbagai macam 

emosi yang berbeda dan cara mengekspresikannya, hubungan dengan 

individu lain dan diri sendiri, menentukan suasana hal yang dipikirkan 

apakah lucu atau sedih, menghadapi kehidupan dan kematian, serta 

menilai kondisi yang sehat dan sakit. 

b. Kelas Sosial 

Faktor kelas sosial menentukan status yang dimiliki individu, yaitu 

berbagai peran yang harus dijalani, tugas yang melingkupi dan hak 

istimewa yang dapat dinikmati. Faktor ini mempengaruhi bagaimana 

individu melihat diri mereka sendiri, dan merasa sebagai anggota kelas 

sosial lainnya. Faktor kelas sosial juga seperti faktor budaya, yang 

mempengaruhi cara-cara individu memahami berbagai situasi yang 

dihadapi, serta bagaimana harus meresponnya. 

c. Keluarga 

Orang tua kadang memiliki pola perilaku yang berbeda-beda, 

contoh rasa kehangatan dan kasih sayang, rasa kebencian, menyadari 

kebutuhan anak tentang kebebasan dan otonomi, atau bahkan terlalu 

melindungi dan mengekang. Tiap-tiap pola perilaku orangtua 

mempengaruhi perkembangan kepribadian anak-anaknya. Ada tiga cara 

yang menghubungkan pola perilaku orang tua dengan perkembangan 

kepribadian anak, yaitu: 

1) Melalui perilaku orang tua itu sendiri, yaitu orang tua menghadirkan 

situasi yang berpotensi menimbulkan perilaku tertentu dalam diri 
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anak. Contoh : situasi penuh frustasi berpotensi menimbulkan agresif 

pada anak. 

2) Orang tua merupakan model peran dalam proses identifikasi dalam 

diri anak. 

3) Orang tua kadang memberikan ganjaran (secara selektif) terhadap 

perilaku-perilaku tertentu yang dimunculkan anak. 

Selain peran orang tua, peran saudara kandung juga ikut dalam 

pembentukan kepribadian anak. Fakta menunjukkan bahwa pengalaman-

pengalaman yang diperoleh individu (anak) dari luar keluarga, dapat 

berperan lebih penting dalam mempengaruhi perkembangan kepribadian 

individu tersebut beserta saudara kandungnya dalam keluarga. 

d. Kelompok Sebaya 

Berbagai pengalaman diperoleh dalam kelompok individu yang 

sebaya (anak-anak maupun dewasa), akan mempengaruhi 

perkembangan kepribadian individu tersebut. Keadaan ini mengakibatkan 

kemungkinan bahwa dalam keluarga yang sama, seorang anak memiliki 

perilaku yang berbeda dengan saudara kandungnya. Kelompok sebaya 

mengenalkan individu pada aturan-aturan perilaku baru, dan 

menyediakan pengalaman-pengalaman yang akan memiliki pengaruh 

lebih kuat pada perkembangan kepribadian.  

Kesimpulannya adalah pengaruh orang tua sangat penting pada 

masa awal perkembangan kepribadian, namun pada masa berikutnya 

keterlibatan kelompok sebaya dalam kehidupan individu lebih 

berpengaruh dalam pembentukan kepribadian yang bersifat permanen. 

 Selain nilai-nilai kerja genetik dan lingkungan, ada faktor ketiga yang 

juga berperan dalam pembentukan kepribadian individu, yaitu faktor situasi. 

Kepribadian individu walaupun umumnya stabil dan konsisten, justru berubah 

dalam situasi-situasi yang berbeda. Permintaan yang bervariasi dari situasi 

berbeda menimbulkan aspek berbeda dari kepribadian individu.  

Hal yang menarik adalah bahwa situasi tampak sangat berbeda dari 

kepribadian individu. Hal yang menarik adalah bahwa situasi tampak sangat 

berbeda dalam batasan-batasan yang diterapkan pada perilaku. Beberapa situasi 

membatasi banyak perilaku, contoh: situasi wawancara untuk mendapat 
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pekerjaan. Situasi lain mempunyai pembatasan yang relatif sedikit, contoh: 

situasi piknik di sebuah taman umum.  
 

B. Kepribadian Extravert dan Introvert 

Menurut perspektif disposisi, kepribadian dapat dibedakan berdasarkan 

tipe (Carver dan Scheier, 1996). Salah satu contoh penggolongan kepribadian 

yang didasarkan atas tipologisnya adalah tipe kepribadian extravert dan 

introvert. Tipe kepribadian ini pertama kali dikemukakan oleh Carl Gustav Jung 

yang menganut aliran psikoanalisis, dengan teorinya tentang struktur kesadaran 

manusia. 

Kecenderungan tipe kepribadian yang dominan terdapat pada kesadaran, 

sebaliknya kecenderungan kepribadian yang inferior berada dalam 

ketidaksadaran. Artinya, bila dimensi introvert lebih dominan maka dimensi 

tersebut berada dalam kesadaran manusia, sedangkan dimensi extravert sifatnya 

inferior dan terletak dalam ketidaksadaran, begitu juga sebaliknya (Suryabrata, 

1998). Tipe kepribadian extravert dan introvert merupakan suatu dimensi yang 

bergerak dari satu ujung ke ujung yang lain pada suatu kontinum.  

Sugiyanto dan Adiyanti (1983) menyatakan jika seorang introvert 

cenderung untuk menghindari percaturan sosial, mereka lebih mementingkan diri 

sendiri daripada keperluan untuk meluaskan pergaulan atau hubungan dengan 

orang lain. Hal ini tidak berarti negatif karena tidak jarang mereka mampu 

berprestasi secara menakjubkan. Seorang introvert bersembunyi bukan sekedar 

untuk merenung, mungkin mereka sedang berpikir tentang sesuatu obyek atau 

mempelajari sesuatu yang belum dimengerti, bahkan mungkin sedang terjadi 

suatu proses kreatif di dalam dirinya (Jung, dalam Mischel dan Mischel, 1973).  

Eysenck (Carver dan Scheier, 1996) menyebutkan bahwa orang-orang 

berkepribadian introvert cenderung berhati-hati, terkontrol, kalem dan penuh 

pertimbangan dalam perilaku mereka. Jika mengalami ketidakstabilan emosi 

cenderung murung, pesimis, cemas., meskipun demikian mereka memiliki  taraf 

intelektualitas tinggi, perbendaharaan kata baik, teliti tetapi lamban, taraf aspirasi 

tinggi, cenderung keras kepala, agak kaku, dalam keadaan stabil seorang 

introvert nampak riang dan tenang. Sebaliknya seorang bertipe kepribadian 

extravert adalah seorang yang tidak pernah “diam”, hidup adalah untuk 
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pergaulan. Mereka tidak pernah terlepas dari kesibukan yang melibatkan 

kehadiran orang lain. 

Eysenck dan Wilson (1982) mengklasifikasikan ciri-ciri tingkah laku yang 

operasional pada tipe kepribadian extravert dan introvert menurut faktor-faktor 

kepribadian yang mendasarinya, yaitu : 

1. Activity : Pada aspek ini diukur bagaimana subyek dalam melakukan 

aktivitasnya, apakah energik dan gesit atau sebaliknya lamban dan tidak 

bergairah. Bagaimana subyek menikmati setiap pekerjaan yang 

dilakukan, jenis pekerjaan atau aktivitas apa yang disukainya.  

2. Sociability : Aspek sociability mengukur bagaimana individu melakukan 

kontak sosial. Apakah interaksi sosial individu ditandai dengan banyak 

teman, suka bergaul,menyukai kegiatan sosial, mudah beradaptasi 

dengan lingkungan baru, menyukai suasana ramah tamah, atau 

sebaliknya individu kurang dalam kontak sosial, merasa minder dalam 

pergaulan, menyukai aktivitas sendiri.  

3. Risk Taking : Aspek ini mengukur apakah individu berani mengambil 

risiko atas tindakannya dan menyukai tantangan dalam aktivitasnya.  

4. Impulsiveness: Untuk membedakan kecenderungan extravert dan 

introvert berdasarkan cara individu mengambil tindakan, apakah 

cenderung impulsif, tanpa berpikir secara matang keuntungan dan 

kerugiannya atau sebaliknya mengambil keputusan dengan 

mempertimbangkan konsekuensinya.  

5. Expressiveness: Aspek ini mengukur bagaimana individu 

mengekspresikan emosinya baik emosional sedih, senang, takut. Apakah 

cenderung sentimental, penuh perasaan, mudah berubah pendirian dan 

demonstratif, atau sebaliknya mampu mengontrol pikiran dan emosinya, 

tenang, dingin.  

6. Reflectiveness : Aspek ini mengukur bagaimana ketertarikan individu 

pada ide, abstrak, pertanyaan filosofis. Apakah individu cenderung suka 

berpikir teoritis daripada bertindak, instropektif.  

7. Responbility : Aspek ini membedakan individu berdasarkan tanggung 

jawab terhadap tindakan maupun pekerjaannya.  

Pemahaman akan ketujuh faktor tersebut akan mempermudah 

pemahaman mengenai tipe kepribadian extrovert-introvert ini.  Pengawas pasti 
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memiliki kecenderungan pada tipe-tipe di atas, sehingga dapat dipahami jika 

hubungan dengan orang lain khususnya kepala sekolah dan guru berbeda antara 

pengawas satu dengan yang lainnya. Kenyataan di lapangan pengawas 

dihadapkan pada kepala sekolah dan guru dengan tipe yang bervariasi, sehingga 

kecenderungan penanganannya juga bervariasi. Pengawas perlu memahami 

pula kepribadian yang lazim dikenal, yaitu kepribadian tipe A dan B sehingga 

dapat mengenal kepribadian tiap orang. 

 

C. Kepribadian tipe A dan B  
Kepribadian individu secara garis besar dikategorikan ke dalam dua tipe 

oleh Friedman dan Rosenman, yaitu kepribadian tipe A dan B.  Kepribadian tipe 

A dan B merupakan dua tipe kepribadian yang saling berlawanan. Friedman dan 

Rosenman menyebut kepribadian tipe A sebagai kepribadian yang penuh 

kemauan menggebu, karena ditunjukkan dengan perilaku individu yang selalu 

waspada, ambisius, selalu ingin bersaing, tidak sabar, dan agresif, cenderung 

menciptakan suasana permusuhan. Kepribadian tipe B dipandang sebagai 

kepribadian yang lebih tenang dan lebih lembut dibanding tipe A, karena 

ditunjukkan dengan perilaku yang tenang, lembut hati dan tidak kalut. Individu 

berkepribadian tipe A lebih berpeluang menderita stress dan lebih banyak 

mendapat gangguan kesehatan, dibanding tipe B. Individu berkepribadian tipe A 

cenderung melakukan sesuatu dengan cepat (berjalan, berbicara, makan), dan 

memiliki toleransi yang kecil terhadap individu lain yang tidak sejalan dengan 

dirinya. 

Dimensi-dimensi tersebut dapat diamati melalui indikator-indikator 

orientasi kepribadian. Adapun indikator-indikator orientasi individu berkepribadian 

tipe A adalah : 

1. Agresif, mengarah pada permusuhan 

2. Ambisius 

3. Suka bersaing 

4. Tidak kreatif, karena lebih mengandalkan pengalaman masa lalu daripada 

mengembangkan solusi atau terobosan baru 

5. Selalu bergerak, berjalan dan makan secara cepat 

6. Merasa tidak sabar dengan tingkatan dari kebanyakan peristiwa yang ada 

7. Berusaha keras untuk berpikir atau melakukan dua atau tiga hal sekaligus 
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8. Tidak dapat menghargai waktu luang 

9. Lebih menekankan kuantitas daripada kualitas 

Sedangkan indikator-indikator orientasi individu berkeprbadian tipe B 

adalah: 

1. Tenang dan lemah lembut 

2. Tidak ambisius 

3. Merasa tidak perlu memamerkan atau membahas prestasi diri sendiri 

atau apa yang sudah dicapai, kecuali jika hal itu dituntut oleh situasi 

4. Kreatif, yaitu selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam 

memecahkan masalah 

5. Tidak pernah mengalami keterdesakan waktu 

6. Memiliki sifat sabar 

7. Dapat merasa santai dalam bekerja 

8. Bermain untuk mendapatkan kegembiraan dan relaksasi, bukan untuk 

memperlihatkan superioritas diri 

9. Lebih menekankan kualitas 

Pengawas sekolah sebelum melakukan tugasnya sebagai supervisor, 

baik terhadap guru, kepala sekolah, maupun tenaga kependidikan yang lain, 

sebaiknya dapat mengenal dengan lebih baik tipe kepribadian yang dimiliki oleh 

kliennya. Pengenalan kepribadian ini akan sangat mendukung dalam penentuan 

pendekatan supervisi yang akan digunakan, misalnya apakah informal, formal, 

klinis, kesejawatan, atau individual professional development atau cooperative 

professional development, sehingga akan mempermudah pelaksanaaan 

kepengawasan. 

 
D. Kepribadian Plus 

Kepribadian plus dapat kita pelajari dengan berbagai ciri-cirinya sebagai 

berikut: 

 Sanguinis yang popular memasuki pesta dengan mulut terbuka, mencari 

pendengar. Tidak bisa hanya beristrirahat diam-diam dan rileks. Sanguinis 

yang popular akan berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok 

lainnya. Sanguinis yang popular berbicara secara ektrim dan bersemangat 

tanpa perlu ada hubungannya dengan keberanian. Sanguinis yang popular 
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adalah orang yang paling menginginkan semua perubahan, sebab mereka 

menyukai gagasan dan proyek baru, dan mereka dengan tulus mengapdikan 

diri untuk menjadi orang yang popular dan tidak ofensif.  Orang sanguinis 

yang popular paling baik dalam: 

1. Berurusan dengan orang lain secara antusias 

2. Menyatakan pemikiran dengan penuh gairah 

3. Memperlihatkan perhatian. 

 Orang melankolis yang sempurna berlawanan dengan sanguinis yang 

popular dan orang koleris yang kuat yang masuk dengan merebut dan 

menonjolkan diri, orang melankolis yang sempurna akan masuk deangan 

diam-diam dan  tidak mencolok. Orang melankolis yang sempurna merasa 

sulit menerima pujian. Orang melankolis yang sempurna sering mempunyai 

citra diri yang negatif. Orang melankolis yang sempurna tidak menyukai 

komentar yang keras dan dia tidak menyukai kalau anda menarik perhatian 

orang lain kepada dirinya. Salah satu kepastian yang menakjubkan pada diri 

orang melankolis yang sempurna adalah keyakinannya bahwa tidak ada 

seorang pun dalam kehidupan yang tepat seperti dirinya. Orang melankolis 

yang sempurna paling baik dalam: 

1. Mengurus perincian dan pemikiran secara mendalam 

2. Memelihara catatan, bagan, dan grafik 

3. Menganalisis masalah yang terlalu sulit bagi orang lain. 

 Orang koleris yang kuat, seperti sanguinis yang popular, merasa sulit untuk 

rileks, dan dia cenderung suka duduk di tepi kursi. Orang koleris yang kuat 

mengetahui segala-galanya mengenai setiap persoalan dan dengan senang 

hati akan mengatakan kepada anda lebih dari apa yang anda perlu ketahui 

tentang apa saja.  

Orang koleris yang kuat paling baik dalam: 

1. Pekerjaan dalam keputusan yang paling cepat 

2. Persoalan yang memerlukan tindakan dan pencapaian seketika  

3. Bidang-bidang yang menuntut control dan wewenang yang kuat 

 Orang phlegmatic yang damai akan  masuk perlahan-lahan, sambil 

tersenyum simpul, merasa senang karena begitu banyak orang datang ke 

pertemuan yang tidak begitu penting. Orang phlegmatic yang damai 

cenderung suka berkelompok antara sesamanya. Kalau orang koleris yang 
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kuat meletakkan kekuatannya tepat dihadapan anda, sehingga kesalahannya 

juga jelas berada ditempat terbuka, orang phlegmatic yang damai menyimpan 

yang terbaik dan terburuk didalam selubung.  Orang phlegmatic yang damai 

paling baik dalam: 

1. Posisi penengahan dan persatuan 

2. Badai yang perlu diredakan 

3. Rutinitas yang terasa membosankan bagi orang lain 

 

E.  Persepsi Diri 
Persepsi diri bukanlah suatu bawaan, melainkan dibentuk melalui suatu 

proses. Proses dalam pembentukan persepsi dari seseorang individu terhadap 

dirinya sendiri akan menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pola-pola 

kepribadian. Persepsi diri dapat menjadi dasar bagi pembentukan konsep diri 

seseorang karena konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya 

sendiri baik secara fisik, psikis, sosial atau moral. Persepsi ini dibentuk oleh 

pengalaman-pengalaman individu di masa lalu, yang dipengaruhi oleh adanya 

pemberian hadiah dan hukuman  oleh orang lain yang berarti dalam kehidupan 

individu tersebut.  

Persepsi meliputi sesuatu yang dicita-citakan maupun keadaan yang 

sesungguhnya. Aspek fisik yang dipersepsi meliputi penilaian terhadap tubuh, 

pakaian, benda miliknya. Aspek psikis yang dipersepsi meliputi penilaian 

terhadap fikiran, perasaan, sikap individu terhadap dirinya. Aspek sosial yang 

dipersepsi meliputi penilaian terhadap bagaimana peranan sosial dalam 

masyarakat. Aspek moral yang dipersepsi meliputi penilaian terhadap nilai dan 

prinsip yang memberi arti dan arah dalam kehidupan seseorang. 
Persepsi diri adalah suatu proses saat seseorang merasa tidak yakin 

dengan sikapnya sendiri, sehingga ia menyimpulkan sesuai dengan sikap orang 

lain terhadap dirinya melalui observasi terhadap perilaku yang ditampilkan oleh 

dirinya sendiri dan situasi saat perilaku itu terjadi. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi diri adalah: 

1. Pengaruh pembenaran yang berlebihan yaitu jika hadiah atau pujian yang 

berasal dari eksternal akan mengarahkan seseorang untuk menghilangkan 

faktor-faktor yang penting dalam atribusi dirinya. Akibat pemberian hadiah 

terhadap motivasi tergantung dari cara seseorang menerimanya. Hadiah 
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dapat dilihat sebagai pengontrol atau sebagai pemberi informasi dan 

pendukung otonomi. 

2. Ketidaksadaran tentang alasan dalam melakukan sesuatu, yaitu jika 

seseorang dalam menjelaskan perilakunya sendiri sering tidak berdasarkan 

pada proses terjadinya pemberian informasi yang tepat, tetapi lebih 

menekankan pada intuisi mereka tentang kemungkinan penyebab perilaku itu 

terjadi. Oleh karena itu orang sering salah tentang penyebab terjadinya suatu 

perilaku. 

Pengawas memiliki persepsi diri sebagai hasil dari pengalaman yang 

diperoleh sehingga berpengaruh pada kinerjanya. Persepsi diri seorang 

pengawas tentu berbeda-beda, tetapi dapat dikembangkan ke arah persepsi 

yang positif sehingga dapat memberi pencerahan kepada sejawat, maupun pada 

kepala sekolah dan guru. 

 

II. MENGEMBANGKAN DIRI 
 

Pertentangan dalam hubungan sosial bukan hal yang aneh, baik karena 

masalah pekerjaan maupun masalah pribadi. Adakalanya pertentangan tersebut 

segera berakhir, namun adakalanya berlarut-larut, dan semuanya terjadi karena 

perilaku yang ditampilkan semua pihak dalam menyikapi pertentangan tersebut. 

Dalam hubungan kerja, tentu sangat diharapkan agar pertentangan yang muncul 

bisa segera ditangani, sehingga tujuan dari masing-masing pekerjaan bisa 

tercapai secara optimal. Yang menjadi masalah adalah, perilaku seperti apakah 

yang paling dapat diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan sehingga 

kedua belah pihak yag bermasalah sama-sama merasa diperlakukan adil. 

Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, kita lakukan dulu evaluasi 

diri untuk mengukur: seberapa jauh tingkat keasertifan kita saat ini? 

 

A.  Rasa Percaya Diri 
 

Percaya diri adalah bagian dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruh 

oleh argumentasi yang rasional. Ia hanya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat 

emosional dan perasaan. Maka untuk membangun percaya diri diperlukan alat 

yang sama, yaitu emosi, perasaan, dan imajinasi. Memiliki rasa percaya diri (PD) 
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itu penting. Dengan memiliki PD tinggi, kita bisa mengembangkan potensi diri 

secara maksimal. 
Penyebab rendahnya rasa percaya diri adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sikap dan pendapat negatif tentang diri kita.  

2. Merasa malu dengan fisik kita, yakinkan di hati kalau semua itu adalah 

anugrah Tuhan yang pasti ada manfaatnya.  

3. Penakut karena terbiasa sejak kecil untuk tidak melakukan kesalahan.  

4. Berada di lingkungan yang mayoritas tidak punya rasa percaya diri tinggi.  

5. Sering terpengaruh dengan pendapat orang lain, dan malangnya tidak 

semua pendapat itu benar.  

Emosi, perasaan dan imajinasi yang positif akan meningkatkan rasa 

percaya diri. Sebaliknya emosi, perasaan dan imajinasi yang negatif akan 

menurunkan rasa percaya diri. 

Berikut cara-cara agar diri kita selalu dikelilingi oleh energi positif yang 

maksimum: 
1. Menghilangkan pengaruh negatif. 

Rangsangan negatif dapat berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat 

sekitar, kantor atau lingkungan pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Apabila 

kita terperangkap dalam suatu kondisi hubungan antar manusia yang sangat 

buruk, segera cari solusi. Cara pertama adalah dengan berdamai atau 

berkompromi dengan lingkungan. Terima kondisi dengan ikhlas. Tapi kalau 

tidak membawa hasil positif, lebih baik keluar saja dari lingkungan tersebut 

apapun resikonya. 

2. Pengakuan dan Penghargaan 

Pengakuan dan penghargaan orang lain terhadap keberadaan, perbuatan 

atau prestasi kita, akan sangat meningkatkan rasa percaya diri. Masalahnya 

tidak banyak orang lain yang melakukan hal itu. Hanya orang-orang positif 

yang mau melakukan hal itu. Solusinya adalah bergabunglah dengan 

kelompok orang-orang yang positif. Cara lain, kita bisa memulai dengan 

melakukan pengakuan dan penghargaan pada diri kita sendiri. Sekecil 

apapun perbuatan positif yang kita lakukan, akui dalam diri kita, atau beri 

hadiah kecil-kecilan. 

3. Pujian 
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Sama seperti halnya pengakuan, pujian dapat meningkatkan rasa percaya 

diri kita. Siapa yang tidak senang kalau ada yang memuji penampilan, 

kepintaran atau keahlian kita. Pujian pun jarang diberikan pada lingkungan 

orang yang mayoritas berpikiran negatif. 

4. Memanjakan diri 

Memanjakan diri itu penting dan perlu. Karena dengan begitu, kita akan 

merasa sebagai manusia yang berharga dan bisa menghargai orang lain. 

5. Beranggapan baik terhadap diri sendiri 

Ini cara yang paling mudah untuk meningkatkan percaya diri kita, karena 

dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja 

6. Dapatkan input positif melalui panca indra 

Input positif dapat diperoleh lewat kisah-kisah heroik, kisah sukses, kisah 

yang motivatif dan emosional dari tokoh atau pebisnis yang sukses. Kisah-

kisah tersebut dapat memotivasi kita untuk berpikir dan bertindak positif. Kita 

bisa mendapatkan input tersebut dari buku, kaset, dan tv. 

7. Biasakan bersikap positif 

Mulailah bersikap positif dari diri sendiri dengan melakukannya pada 

kehidupan sehari-hari. Pastikan memori kita hanya menyimpan peristiwa 

positif. Pandang orang lain secara imbang dengan diri kita. Selalu berbuat 

jujur. Dan tunjukan bahwa kita memang punya rasa percaya diri. 

8. Perhatikan Postur Tubuh  

Mungkin kedengarannya ini tak memiliki hubungan dengan rasa percaya diri 

yang kita bicarakan ini, tetapi sebenarnya bagaimana sikap duduk atau 

berdiri Anda, mengirimkan pesan tertentu pada orang-orang yang ada di 

sekekliling Anda. Jika pesan tersebut memancarkan rasa percaya diri, Anda 

akan mendapatkan tanggapan positif dari orang lain dan tentu saja ini akan 

memperbesar rasa percaya diri Anda sendiri. Jadi mulai perhatikan sikap 

duduk dan berdiri untuk menunjukan Anda memiliki rasa percaya diri. 

9. Ingat Kembali Saat Anda Merasa Percaya Diri  

10. Latihan  

Kapanpun Anda ingin merasakan rasa percaya diri, kuncinya adalah latihan 

sesering mungkin. Bahkan Anda dapat membawanya dalam tidur. Dengan 

kemampuan yang terlatih, Anda tak akan kesulitan menampilkan rasa 

percaya diri kapanpun itu dibutuhkan. 



 

Kepribadian dan Soaial-KKPS 19
 

11. Kenali Diri Sendiri  

Pikirkan segala hal tentang apa yang Anda sukai berkenaan dengan diri 

sendiri dan segala yang Anda tahu dapat Anda lakukan dengan baik. Jika 

Anda kesulitan melakukan ini, ingat tentang pujian yang Anda peroleh dari 

orang-orang - Apa yang mereka katakan - Anda melakukannya dengan baik? 

Sebuah gagasan bagus untuk menuliskan semua ini, hingga Anda bisa 

melihatnya lagi untuk mengibarkan rasa percaya diri kapanpun Anda 

membutuhkan inspirasi. 

12. Jangan Terlalu Keras Pada Diri Sendiri  

Jangan terlalu mengkritik diri sendiri, jadilah sahabat terbaik bagi diri Anda. 

Namun, saat seorang teman sedang melalui masa sulit, Anda tak akan mau 

terlibat dalam masalahnya hingga menguras emosi Anda sendiri kan? Tentu 

saja Anda tak mau.  

13. Jangan Takut Mengambil Resiko  

Jika Anda seorang pengambil resiko, Anda pasti akan temukan kalau 

tindakan ini mampu membuahkan rasa percaya diri. Tak ada yang lebih 

bermanfaat dalam menumbuhkan rasa percaya diri layaknya mendorong diri 

sendiri keluar dari zona nyaman. Selain itu, tindakan ini juga berfungsi bagus 

untuk mengurangi rasa takut Anda akan ha-hal yang tak Anda ketahui, plus 

bisa dari pembangkit rasa percaya diri yang luar biasa. 

 

B. Optimisme 
1. Pengertian Optimisme 

Webster’s College Dictionary (dalam Sitz dan Poche, 1998) 

mendefinisikan optimisme sebagai tendensi untuk melihat dari sisi yang lebih 

favourable atau harapan bahwa hasil yang paling favorable atas kejadian atau 

peristiwa akan diraih. Selanjutnya, keyakinan dalam optimisme merefleksikan 

adanya kepastian, sedangkan sikap menunjukkan adanya ketidakpastian akan 

masa depan. Keyakinan merupakan sebuah dikotomi, yang menggambarkan ada 

atau tidak ada, sedangkan sikap dikonsepsualisasikan sebagai kemungkinan 

akan hasil. Optimisme diprediksi melalui hasil subjektif berdasarkan penilaian 

individu. Jika menampakkan keyakinan, maka hal tersebut merefleksikan 

kepastian (hasil akan terjadi atau tidak terjadi), tetapi jika menampakkan sikap, 
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maka optimisme merefleksikan ketidakpastian (hasil kemungkinan terjadi). Hinze 

dan Suire (1997) menyimpulkan konstruk dari optimisme sebagai berikut: 

a. Optimisme merupakan sebuah konstruk yang menimbulkan istilah 

kepastian atau kemungkinan.optimisme dikonseptualisasikan dalam 

istilah keyakinan atau sikap 

b. Keyakinan dalam optimisme berkorelasi dengan kepastian, sedangkan 

sikap dalam optimisme berhubungan dengan ketidakpastian terhadap 

hasil, 

c. Optimisme tidak dapat dipelajari, 

d. Optimisme hanya dapat dievaluasi melalui korelasinya terhadap hasil 

dalam kenyataan, pada saat peristiwa terjadi. 

Dunavold (1997) sendiri mendefinisikan optimisme sebagai sikap positif 

atau disposisi seseorang bahwa sesuatu yang akan terjadi benar-benar karena 

kemampuan orang tersebut. Selanjutnya Dunavold (1997) menyampaikan tiga 

komponen dari optimisme, yaitu: komponen biologis, pembelajaran dan kognitif. 

a. Komponen Biologis 

Komponen biologis dari optimisme dikemukakan oleh Tiger. Menurut Tiger 

(dalam Dunavold, 1997), ketika seseorang terluka, maka endorphins 

disekresi lebih banyak, yang berfungsi sebagai analgesik atau 

mengurangi rasa sakit dan menghasilkan perasaan 

euphoria/kegembiraan. Kondisi tersebut merupakan adaptasi secara 

biologis terhadap hal yang tidak menyenangkan yang membuat 

seseorang lebih optimis terhadap kejadian negatif yang dialami tersebut. 

b. Komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran dari optimisme dikemukakan oleh Seligman dan 

didukung oleh Goleman. Goleman (dalam Dunavold, 1997), menyatakan 

bahwa harapan dan optimisme dapat dipelajari. Dia percaya bahwa efikasi 

diri, yaitu keyakinan bahwa seseorang menguasai setiap kejadian atau 

peristiwa dalam kehidupan akan mengantarkan pada harapan dan 

optimisme. Melalui pembelajaran-pembelajaran dari kejadian-kejadian 

tersebut, seseorang akan mengembangkan optimismenya.  

c. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif dari optimisme dikemukakan oleh Snyder (dalam 

Dunavold, 1997), bahwa dalam optimisme terkandung perencanaan dan 
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biasanya pernyataan-pernyataan dari orang yang mempunyai optimisme 

tinggi didasarkan atas fakta-fakta yang logis dan kongkret. Optimisme 

biasanya didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dinilai atau 

dipertimbangkan secara rasional. Seligman (1995) mengemukakan 

konsep optimisme yang merupakan perluasan dari Teori Atribusi. 

 

2. Manfaat Optimisme 
Secara umum manfaat optimisme adalah untuk kesuksesan dalam bidang 

pekerjaan, pendidikan, olah raga dan kesehatan. 
a. Optimisme dan Kesuksesan di Tempat Kerja 

Kesuksesan di tempat kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan,  

bakat, maupun motivasi, tetapi juga oleh tingkat optimisme yang dimiliki 

oleh pendidik. Hal tersebut diperkuat oleh McCann (2002) yang 

menjelaskan bahwa pendidik yang optimis dapat melihat secara lebih 

banyak kesempatan-kesempatan daripada orang yang pesimis. Mereka 

lebih dapat menangani permasalahan-permasalahan yang muncul 

menurut cara pandang yang lebih positif. Lebih lanjut McCann (2002) 

menyimpulkan empat hal yang menyebabkan kesuksesan orang yang 

optimis di tempat kerja, yaitu: 1) orang yang optimis mampu memfokuskan 

energi, antusiasme dan ketahanan agar dapat memformulasikan dan 

mencapai tujuan-tujuan hidupnya, 2) orang yang optimis mampu mencari 

alternatif-alternatif cara untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang 

ditemui di tempat kerja, 3) orang yang optimis melakukan upaya-upaya 

untuk mencari penyelesaian dan bantuan orang-orang di sekitarnya, 4) 

orang yang optimis mampu mengatur waktu untuk mencapai tujuan.  
b. Optimisme dan Kesuksesan dalam Bidang Olah Raga 

Atlet yang optimis lebih termotivasi untuk sukses dan lebih menetap atau 

konsisten dalam melakukan usaha (More, 1998).  
c. Optimisme dan Kesuksesan dalam Bidang Pendidikan 

More (1998) mengemukakan bahwa siswa yang optimis akan melakukan 

eksplorasi dalam belajar secara lebih banyak. Penelitian Kamen dan 

Seligman menemukan bahwa dua siswa yang mempunyai kemampuan 

akademik sama, sedangkan gaya penjelasannya berbeda akan 
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menghasilkan grade yang berbeda, dengan siswa yang optimis 

mempunyai grade yang lebih tinggi daripada yang pesimis.  

d. Optimisme dan Kesehatan 
More (1998) mengatakan bahwa orang yang optimis cenderung dapat 

mengontrol kehidupannya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih 

berguna untuk meningkatkan derajat kesehatannya.  

Optimisme meskipun penting, harus dikelola dengan baik sehingga tidak 

terjadi optimisme yang berlebihan sehingga pengawas dapat 

melaksanakan tugasnya secara wajar dengan mengutamakan pada 

prestasi. Pengawas perlu memahami efikasi diri untuk menunjang 

profesinya. 

 

C.  Efikasi Diri 

1. Pengertian Efikasi Diri dalam Perubahan 

Bandura (1986) mengenalkan konsep keyakinan efikasi diri, yaitu 

penilaian seseorang tentang kapasitas dirinya untuk mengorganisasi dan 

melakukan serangkaian latihan tindakan yang diperlukan dalam berbagai situasi 

yang menuntut perfomansi. Proses tersebut mengandung pengertian bahwa 

seseorang meyakini diri mereka sendiri mampu untuk mengontrol pikiran, 

perasaan dan tindakannya untuk mencapai tujuan-tujuannya.  

Salah satu situasi yang menuntut perfomansi lebih dari pendidik adalah 

ketika terjadi perubahan organisasi pendidikan. Pada saat terjadi perubahan 

organisasi pendidikan muncul ketidakpastian di antara para pendidik, sehingga 

menuntut peran pendidik yang lebih tinggi untuk mensukseskan perubahan 

organisasi pendidikan. Jika seorang pendidik meyakini kemampuannya, maka 

mereka dapat mengontrol pikiran, perasaan dan tindakannya untuk mencapai 

tujuan-tujuan dalam perubahan organisasi pendidikan.  

Hal tersebut akan dapat mendukung proses perubahan organisasi 

pendidikan, maka mereka akan menunjukkan perfomansi kerja yang lebih baik 

dan dapat mendukung perubahan organisasi pendidikan. Sebaliknya jika 

pendidik kurang yakin terhadap pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya 

selama ini, maka mereka justru akan menampakkan perfomansi yang rendah .  
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Bandura (1997) menyampaikan tiga aspek dalam efikasi diri, yaitu: level, 

strength dan generality, melalui tiga aspek tersebut dapat diukur efikasi diri yang 

dimiliki oleh seseorang. Level menyangkut tingkatan tugas yang harus 

diselesaikan oleh seseorang, dari yang tuntutannya sederhana, moderat sampai 

yang memerlukan perfomansi maksimal. Range tuntutan tugas tersebut 

menampilkan berbagai kesempatan dan rintangan agar diperoleh kesuksesan 

perfomansi. Pada saat terjadi perubahan organisasi pendidikan, level ditunjukkan 

oleh tingkatan tugas yang harus dikerjakan oleh pendidik, dari pekerjaan yang 

sudah mapan selama ini atau rutin, sampai pekerjaan-pekerjaan baru untuk 

mensukseskan perubahan organisasi pendidikan. Strength menyangkut 

keyakinan tentang kapabilitas yang dimiliki untuk menampilkan perfomansi pada 

berbagai level yang diidentifikasi. 

Pendidik yang mempunyai kekuatan tinggi akan menampilkan perfomansi 

yang lebih tinggi terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi pendidikan 

ketika terjadi perubahan. Generality menyangkut luasnya penilaian efikasi 

seseorang pada berbagai range aktivitas (dimensi atau aktivitasnya bermacam-

macam atau hanya pada domain atau aktivitas yang khusus). Dalam situasi 

perubahan organisasi pendidikan, pendidik yang dapat menangani tugas-tugas 

yang beragam, bukan hanya tugas-tugas yang selama ini dilakukan akan 

menunjukkan efikasi diri dalam perubahan tinggi. 

 Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa efikasi diri dalam perubahan merupakan keyakinan pendidik 

akan kemampuan dirinya untuk menangani tugas-tugas dalam perubahan 

organisasi pendidikan dan mengatasi situasi yang penuh ketidakpastian sebagai 

akibat perubahan yang terjadi. Pengawas yang mempunyai keyakinan akan 

kemampuan dirinya tinggi akan menunjukkan perfomansi yang lebih baik 

daripada mereka yang kurang atau tidak yakin.   

2. Pengaruh Efikasi Diri terhadap Perfomansi 

Bandura (1986, 1997) secara detil menyampaikan empat cara keyakinan 

efikasi diri mempengaruhi perfomansi, dan cara tersebut ketika diterapkan dalam 

situasi perubahan organisasi pendidikan. 

a. Perilaku Pemilihan 
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Seseorang cenderung akan menolak melakukan suatu tugas ketika efikasi 

dirinya rendah, sebaliknya secara umum akan menerima berbagai tugas saat 

efikasi dirinya tinggi.  
b. Usaha dan ketekunan 

Semakin kuat seseorang merasakan efikasi dirinya, semakin giat dan tekun 

usaha yang dilakukan orang tersebut. Pendidik yang memiliki efikasi diri 

dalam perubahan tinggi akan menunjukkan usaha-usaha yang kuat untuk 

mensukseskan perubahan organisasi pendidikan, dan jika menemui 

rintangan-rintangan, pendidik tetap akan menunjukkan ketekunan serta tidak 

mudah menyerah sebelum tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai.  
c. Pola Berpikir dan Reaksi Emosi 

Individu yang mempunyai efikasi diri rendah cenderung untuk mempercayai 

bahwa sesuatu harus dipikir secara berlebih daripada yang senyatanya ada. 

Kondisi ini akan memunculkan stress dan keterbatasan visi tentang cara yang 

terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya orang yang 

mempunyai efikasi diri tinggi akan memberikan perhatian dan usaha yang 

lebih untuk memenuhi tuntutan dari berbagai situasi dan terpacu ketika 

dihadapkan pada rintangan-rintangan.  

Efikasi diri yang dirasakan juga membentuk causal thinking, orang yang 

mempunyai efikasi diri tinggi merasakan tidak cukupnya usaha yang dilakukan 

untuk mendapatkan perfomansi terbaik (hal inilah yang mendukung orientasi 

kesuksesan), sedangkan orang yang rendah efikasi dirinya merasakan kekurang 

mampuan dan hal inilah yang menyebabkan kegagalan. Ketika perubahan 

terjadi, pendidik yang mempunyai efikasi diri dalam perubahan tinggi cenderung 

memandang perubahan sebagai sesuatu hal yang biasa dalam dinamika 

organisasi pendidikan. Mereka tidak melebih-lebihkan segala sesuatu yang 

terjadi, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh perubahan, sehingga kondisi 

emosi juga cenderung tertata dan hal tersebut dapat mengurangi tingkat stress 

yang dirasakan pendidik. 

Efikasi diri menentukan keberhasilan tugas dan fungsi kepengawasan 

sehingga perlu mendapat perhatian dan hal-hal positif harus selalu ditingkatkan. 
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Pengawas juga harus memiliki perilaku asertif untuk menunjang pelaksanaan 

tugas, dimana ia berhubungan dengan banyak orang dari berbagai kalangan. 

 
D. Asertifitas   

Dalam hubungan interpersonal, perilaku seseorang terhadap orang lain 

dapat dikelompokkan menjadi perilaku asertif, perilaku submisif, dan perilaku 

agresif. Pada saat kita menampilkan perilaku “manis”, “tidak menimbulkan 

masalah bagi orang lain”, lemah, pasif, mengorbankan diri sendiri, tidak bisa 

menolak, membiarkan kebutuhan, pendapat, pikiran, penilaian orang lain 

mendominasi kebutuhan, pendapat, pikiran, dan penilaian diri kita sendiri, maka 

kita sudah menampilkan perilaku submisif. 

Perilaku submisif ini cepat atau lambat akan menimbulkan rasa terancam 

dan tersakiti, tidak puas, depresi, penyakit fisik, serta akan mengukuhkan 

keberadaan perilaku agresif orang lain. 
Perilaku agresif adalah perilaku yang self-centered (hanya 

mengutamakan hak, kepentingan, pendapat, kebutuhan, dan perasaan sendiri), 

mengabaikan hak orang lain. Orang-orang yang agresif berasumsi bahwa hanya 

dirinyalah yang benar, sehingga perilakunya berisi permusuhan dan 

kesombongan. Mereka sering menggunakan kemarahan dan bahasa tubuh yang 

agresif serta perilaku mengancam lain untuk menggertak, menaklukkan, dan 

mendominasi orang lain. Mereka akan menggunakan bahasa yang menyakiti 

orang lain untuk menyimpulkan bahwa seseorang bersalah serta 

mempermalukannya.  

Perilaku asertif adalah perilaku yang merupakan ekspresi/pernyataan dari 

minat, kebutuhan, pendapat, pikiran, dan perasaan, yang dilakukan secara 

bijaksana, adil, dan efektif, sehingga hak-hak kita bisa dipertahankan dengan 

tetap memperhatikan penghargaan atas kesetaraan dan hak orang lain.  

Munculnya perilaku asertif didorong oleh keyakinan bahwa: 

1. Saya sederajat/setara dengan orang lain, dengan hak dasar yang sama 

2. Saya bebas untuk berpikir, memilih, dan membuat keputusan untuk diri saya 

sendiri 

3. Saya mampu untuk mencoba sesuatu, membuat kesalahan, belajar, dan 

mengembangkan diri. 
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4. Saya bertanggung jawab atas tindakan saya dan respons saya terhadap 

orang lain 

5. Saya tidak perlu minta ijin untuk mengambil tindakan 

6. Tidak masalah bila tidak setuju dengan orang lain. Persetujuan tidak selalu 

diperlukan dan tidak selalu tepat. 

Bila dibandingkan, maka karakteristik ketiga jenis perilaku tersebut adalah 

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel.  
Perbedaan Karakteristik Perilaku  

 

Sifat Perilaku 
Submisif 

Perilaku Agresif Perilaku Asertif 

Penghargaan 
kepada orang 
lain 

Tinggi Rendah Tinggi 

Penghargaan 
kepada diri 
sendiri 

Rendah (Biasanya) tinggi Tinggi 

Tindakan 
utama 

• Tunduk kepada 
orang lain 

• Saya yang terakhir 
• Kelemahan tampak 
• Kekuatan jadi 

kurang penting 
• Selalu menyerah 

• Menyerang orang 
lain  

• Saya yang pertama  
• Kelemahan disembu- 

nyikan 
• Kekuatan dibesar-

besarkan 
• Tidak tunduk 

• Menghargai orang 
lain 

• Saya dan Anda 
sederajat 

• Terbuka mengenai 
kelemahan dan 
kekuatan 

• Pertukaran yang 
adil 

Keuntungan 
yang 
dirasakan 

• Tidak diganggu 
• Resiko pribadi 

rendah 
• Akan disukai 

• Mendapatkan apa 
yang diinginkan 

• Tidak diganggu 
• Akan dihargai 

• Banyak 
mendapatkan apa 
yang diinginkan 

• Akan dihargai 
• Hubungan yang adil 

/ wajar 
Kerugian yang 
mungkin 
didapat 

•  Hubungan buruk 
•  Diabaikan 
•  Orang lain 

mengam- bil 
keuntungan 

• Hubungan buruk 
• Ada balas dendam 

tersembunyi 
• Kehilangan komuni -

kasi 

• Tidak selalu 
mendapatkan apa 
yang diinginkan 

• Membingungkan/ 
membuat cemburu 
orang lain  

 

Perilaku asertif pengawas diperlukan karena sifat hubungan 

interpersonalnya sehingga setiap pihak puas dengan kinerjanya. Pengawas 

dituntut memiliki kedisiplinan, sebagai dasar keteladan bagi kepala sekolah dan 

guru termasuk dalam kinerja kepengawasan. 
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E.  Disiplin Diri 
 

Kedisiplinan adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yg seharusnya 

pada saat yang  tepat dan benar-benar menghargai waktu. Meskipun pengertian 

disiplin sangat sederhana, tetapi agak sulit untuk menerapkan konsep-konsep 

kedisiplinan tadi hingga membudaya kedalam kehidupan kita sehari-hari. 
Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu menerapkan 

kedisiplinan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Cobalah menerapkan 

kedisiplinan dalam kehidupan, dan Anda tidak akan pernah menyesal. Bila 

kedisiplinan sudah menjadi bagian dari kesadaran atau budaya pribadi kita, 

berarti kita sudah membangun dasar yang kehidupan yang kuat sebagai seorang 

yang sukses dan selalu bersemangat. Pengawas yang sukses adalah pengawas 

yang mampu mendisiplinkan dirinya secara optimal sehingga apa yang telah 

direncanakan maupun apa yang seharusnya dilakukan dapat diselesaikan 

dengan baik serta memiliki daya juang yang tinggi. 

F.  Daya Juang 
Daya juang atau adversity quotient merupakan konsep tentang potensi 

dan kecerdasan manusia berupa kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi 

masalah hidup berupa kesulitan atau hambatan. Adversity quotient terdiri atas 

konsep tentang kognitif, kondisi fisiologis neuron otak dan emosi. Adversity 

quotient mengandung konsep ukur terhadap komponen-komponen yang 

berfungsi sebagai respon yang digunakan manusia dalam menghadapi kesulitan. 

Adversity quotien adalah respon individu terhadap kesulitan yang dihadapi yaitu 

berupa respon yang dapat berfungsi untuk bertahan (tidak berputus asa atau 

mengundurkan diri) dan menghadapi kesulitan untuk diselesaikan. Respon ini 

merupakan respon persepsi di mana di dalamnya terdapat peran kognitif dalam 

memandang permasalahan kesulitan yang dihadapi. 

Terdapat tiga jenis individu dalam hubungannya dengan energi untuk 

mendaki dan menghadapi hambatan-hambatan yang menyertai upaya tersebut, 

yaitu quitters, campers dan climbers. Tingkat yang paling rendah disebut quitters, 

tingkatan menengah disebut campers dan yang tertinggi climbers.  

Quitters merupakan orang-orang yang berhenti dan tidak ada keinginan 

untuk mendaki. Individu jenis ini tidak memiliki energi untuk mencapai kebutuhan 

aktualisasi diri. Mereka memilih menghindar dari tantangan-tantangan yang 
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nantinya akan dihadapi ketika mereka mendaki. Mereka merasa cukup dengan 

semua yang sudah diperoleh dan berharap (dengan mengambil sikap ini) tidak 

akan mendapat tantangan-tantangan kehidupan daripada apabila mereka 

mendaki. Semangat individu minim sehingga kualitas kerja rendah dan menjadi 

tidak kreatif.  

Campers adalah seperti orang-orang yang berkemah. Campers 

mengarah pada individu-individu yang telah berusaha melakukan pendakian atau 

berusaha mencapai tujuan. Namun kemudian berhenti ketika mencapai pada 

tingkat tertentu dan merasa telah cukup sukses sehingga ia berhenti dalam 

mendaki. Satu titik kesuksesan bukanlah tujuan hidup. Kesuksesan hanya 

merupakan satu keberhasilan dalam menghadapi rintangan. Dengan demikian 

Adversity quotient tidak mengenal tujuan akhir. Berhentinya upaya untuk 

memperjuangkan aktivitas diri berarti ia telah berhenti mendaki. Individu ini 

termasuk merugi karena ia tidak berupaya mencapai puncak yang bisa 

dicapainya. Pada dasarnya campers berupaya menghindar pengalaman yang 

mungkin dapat mengakibatkan perubahan besar. 

Climbers berarti pendaki. Menurut Adversity quotien, climbers adalah 

sebutan untuk individu yang semua hidup membaktikan diri untuk pendakian. 

Tanpa menghiraukan latar belakang, keuntungan atau kerugian nasib naik atau 

buruk, ia terus mendaki. Climbers selalu berfikir tentang kemungkinan-

kemungkinan untuk mencapai aktivitas diri dengan tidak pernah membiarkan 

hambatan-hambatan menghalangi pendakiannya. 

Ketiga jenis sikap tersebut terbangun oleh proses belajar individu atas 

pengalaman dan persepsi individu terhadap hal-hal yang dihadapi. Dengan 

demikian nilai Adversity quotient yang dimiliki oleh individu bukanlah disposisi 

yang sifatnya bawaan, melainkan dapat dipelajari dan dilatih. Daya juang 

pantang menyerah dari pengawas sangat menentukan keberhasilan  fungsi dan 

tugasnya. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah manajemen waktu. 

G.  Manajemen Waktu 

Banyak orang mengalami stres karena merasa tidak mempunyai cukup 

waktu untuk melakukan semua tanggung jawabnya karena ada deadline, 

pembatasan anggaran dan tekanan kompetisi maka individu menjadi lebih 

banyak bekerja. Solusinya adalah pandai dalam mengatur waktu. Dua kunci yang 
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diperlukan untuk mengatur waktu adalah 1) kemampuan untuk menentukan 

prioritas 2) kemampuan untuk konsentrasi secara penuh pada satu hal dalam 

satu waktu. 

Disiplin diri untuk mengatur pekerjaan dan fokus untuk menghargai tugas 

merupakan merupakan tanda waktu yang dimiliki di bawah kontrol. Hal tersebut 

dapat mengurangi tingkat stres. Ada dua hal agar waktu yang dimiliki tetap di 

bawah kontrol adalah: 1) Membuat keputusan hari ini untuk menjadi ahli dalam 

mengatur waktu 2) Menentukan prioritas secara jelas pada semua pekerjaan 

sebelum memulai aktivitas, mendisiplinkan diri untuk memulai pada tugas yang 

penting dan tetap fokus. Hal itu akan mengurangi stres dengan segera. 

Empat pilar pada managemen waktu secara efektif adalah: 

Pilar pertama adalah identifying roles. Banyak orang secara nyata tidak berfikir 

tentang peran yang mereka lakukan dalam hidup. Tugas yang pertama 

menuliskan peran kunci dalam hidup. Tulis peran sebagai anggota keluarga 

misal sebagai suami/istri, bapak/ibu, anak, paman/tante, kakek/nenek. Peran lain 

adalah di sekolah atau pekerjaan, pilih bagian khusus yang ingin difokuskan.  

Pilar kedua adalah selecting goals. Setelah melengkapi pilar pertama langkah 

selanjutnya adalah berfikir satu atau dua hasil yang ingin dicapai pada setiap 

peran selama minggu depan. Hal tersebut harus dicatat sebagai goal. Idealnya 

goal setiap minggu harus merupakan bagian dari goal jangka panjang. 

Pilar yang ketiga adalah scheduling. Tujuan harus didefinisikan. Pada tahap ini 

perlu mengidentifikasi peran dan menentukan goal,  menjabarkan setiap goal 

pada hari-hari tertentu dalam minggu ini. Pengawas harus mampu mengelola 

waktu dengan baik, sehingga dapat menjalankan program kepengawasannya 

secara baik pula. Kedisiplinan pengawas merupakan syarat mutlak, tetapi bukan 

keangkuhan yang diunggulkan untuk menutupi ketidakmampuan dalam 

mengelola waktu. Selanjutnya pengawas professional harus dapat 

memberdayakan diri secara maksimal sehingga dapat bermanfaat bagi diri dan 

orang lain. 

 

III. MEMBERDAYAKAN DIRI 
A.  Pengertian Pemberdayaan 

Pemberdayaan belajar sebagai empat aspek organisasi pendidikan  

dengan para pendidik adalah sebagai berikut: 
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1. Informasi mengenai kinerja organisasi pendidikan 

2. Imbalan-imbalan yang didasarkan atas kinerja organisasi pendidikan 

3. Pengetahuan yang memungkinkan para pendidik memahami dan 

menyumbang pada kinerja organisai pendidikan 

4. Kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi arah 

dan kinerja organisasi pendidikan. 

Dalam suatu pendekatan lini proses belajar mengajar, hal-hal di atas 

cenderung dikonsentrasikan di tangan pemimpin dan pengawas sekolah. Dengan 

pendekatan pemberdayaan belajar, keempat aspek di atas cenderung 

digerakkan ke bawah, ke arah  pendidik. Bahkan, dengan definisi ini, 

pemberdayaan belajar bisa berkisar antara member staf sebuah kotak saran 

sampai meminta mereka mengendalikan sekolah tanpa pemimpin dan pengawas 

sekolah. 

 Terdapat  tiga tipe pemberdayaan : 

1. Suggestion involvement merupakan sebuah pergeseran kecil yang menjauhi 

model control. Para pendidik didorong untuk menyumbangkan ide-ide melalui 

program-program saran formal atau lingkaran-lingkaran kualitas, tetapi 

kegiatan-kegiatan kerja sehari-hari mereka tidak benar-benar berubah. 

Suggestion involvement bisa membuahkan pemberdayaan tanpa mengubah 

pendekatan proses belajar mengajar, Mendefinikan pemberdayaan belajar 

dari sudut pandang  Suggestion involvement. 

2. Job Involvement merupakan penyimpangan yang signifikan dari model control 

karena ia secara dramatis membuka kandungan proses belajar mengajar.  

Proses belajar mengajar didesain ulang sedemikian rupa sehingga para 

pendidik menggunakan aneka ide-ide keterampilan. Para pendidik percaya 

tugas-tugas mereka penting.mereka mempunyai kebebasan lumayan besar 

dalam memutuskan bagaimana mengerjakan pekerjaannya. Mereka 

mendapat umpan balik lebih besar daripada pendidik dalam organisasi-

organisasi pendidikan dan mereka masing-masing menangani satu bagian 

pekerjaan yang tertentu dan utuh. Meskipun demikian, terlepas dari tingginya 

tingkat pemberdayaan belajar yang dibawakannya. Pendekatan job 

involvement ini tidak mengubah keputusan-keputusan strategis tingkat yang 
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lebih tinggi yang menyangkut struktur organisasi pendidikan. Semua itu tetap 

menjadi tangung jawab pemimpin dan pengawas sekolah. 

3. High involvement adalah tingkat yang ketiga, suatu organisasi pendidikan 

high involvement memberi para pendidik tingkat terendah, mereka 

mempunyai perasaan dilibatkan tidak hanya dalam bagaimana mereka 

mengerjakan pekerjaan mereka, atau seberapa efektif kinerja kelompok 

mereka, tetapi juga dalam kinerja total organisasi pendidikan. Praktis setiap 

aspek organisasi pendidikan yang berorientasi pada kontrol. Informasi 

mengenai segala aspek kinerja manajemen pendidikan dibagi secara 

horizontal di seantero organisasi pendidikan, maupun secara vertical (naik 

turun ke semua tingkat struktur). Para pendidik mengembangkan 

keterampilan-keterampilan yang luas dalam teamwork, problem-solving dan 

operasi-operasi belajar mengajar.  

 
Orang yang sepenuhnya terberdayakan menerima tanggung jawab di 

semua tingkatan di atas dan biasanya tidak perlu berfikir dua kali untuk bertindak. 

Namun, untuk mencapai titik itu dibutuhkan waktu dan usaha keras. 

Pemberdayaan seseorang terjadi dalam tiga tahap, yang mirip dengan tahap-

tahap pertumbuhan seorang anak kecil : 

1. Dependensi : ketergantungan hierarkis pada tataran-tataran. 

2. Independensi : ketika seorang individu mampu membuat keputusan sendiri. 

Pada tahap ini ia mendapatkan kepercayaan diri, menjadi suka memberontak 

dan menguji batas-batas pemberdayaan mereka. 

3. Interdependensi : seorang individu menemukan bahwa orang tidak mungkin 

hidup sendiri. Dan mempelajari suatu dependensi baru yang didasarkan atas 

kesederajatan. Kerja sama dan kepercayaan pada rekan-rekan kerja. 

Mengemban keterampilan-keterampilan yang perlu untuk mengemban 

tanggung jawab. Sejumlah keterampilan diperlukan untuk mencapai titik 

interdepensi 

Berbagi kekuasaan dan tanggung jawab. Secara umum, setiap pemimpin 

dan pengawas sekolah harus berbagi setidak-tidaknya 25 persen dari 

pekerjaannya setiap tahun, dengan jalan : 

1. Mendelegasikan tanggung jawab pada orang-orang yang sudah dibimbing 

untuk menerimanya. 
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2. Mensistematisasikan proses-proses sedemikian rupa, sehingga mereka tidak 

lagi membutuhkan tingkat masukan pertimbangan dan kendali manajerial 

yang sama. 

Kepercayaan pada kompetensi masing-masing untuk mengerjakan apa 

yang dijanjikan. Mengembangkan jaringan informasi dan pengaruh yang efektif. 

Berbagi informasi memberikan efek, hal ini menciptakan kesetiaan dengan jalan 

membiarkan bawahan tahu bahwa mereka dipercayai dan ide-ide mereka 

dihormati. Hal itu mendukung arus komunikasi umum dan itu membantu 

memastikan para pemimpin dan pengawas sekolah agar mendengar tentang 

masalah-masalah yang berkembang supaya dapat dilokalisir dan  tidak 

menyebar. Pengawas yang mau dan mampu memberdayakan diri diharapkan 

dapat menjadi teladan dan contoh bagi pihak-pihak yang disupervisi sehingga  

fungsi kepengawasan dapat berlangsung dalam konteks pemberdayaan bukan 

sekedar mengawasi saja. 

B. Pengertian Komitmen Terhadap Perubahan Organisasi Pendidikan 

Definisi tentang komitmen sangat beragam, antara lain dikemukakan oleh 

London dan Howart (dalam Culverson, 2002). Menurut London dan Howart 

(dalam Culverson, 2002), komitmen menunjukkan identifikasi pendidik terhadap 

sasaran-sasaran organisasi pendidikan, keterlibatan terhadap peran di dalam 

pekerjaan, perasaan loyal dan afeksi terhadap organisasi pendidikan. Mowday, 

dkk. (1982) mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan relatif dari identifikasi 

individu terhadap organisasi pendidikan dan keterlibatan dalam organisasi 

pendidikan khusus. Lebih lanjut disampaikan bahwa ada tiga karakteristik 

komitmen, yaitu: 

1. Keyakinan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan sasaran-

sasaran organisasi pendidikan, 

2. Keinginan untuk memberikan upaya terhadap kepentingan organisasi 

pendidikan, dan 

3. Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan pendidik dalam organisasi 

pendidikan. 

 
Perubahan sering dideskripsikan sebagai proses yang terjadi melalui 

serangkaian fase yang berbeda-beda dan memerlukan waktu yang lama. Saat 
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pendidik diminta untuk berpartisipasi dan saat usulan-usulan mereka 

didengarkan secara serius, maka komitmen mereka terhadap perubahan 

organisasi pendidikan akan meningkat (Armenakis dan Bedeian, 1999). Jaffe, 

dkk. (dalam Devos, dkk., 2001) menegaskan bahwa komitmen terhadap 

perubahan organisasi pendidikan memegang peran yang penting untuk 

kesuksesan perubahan organisasi pendidikan. 
Armenakis, dkk. (1999) menegaskan bahwa komitmen merupakan salah 

satu faktor penting yang menunjukkan keterlibatan pendidik untuk mendukung 

perubahan organisasi pendidikan. Lebih lanjut Conner (dalam Herscovitch dan 

Meyer, 2002) mendeskripsikan komitmen terhadap perubahan organisasi 

pendidikan sebagai perekat yang memberikan ikatan penting antara pendidik 

dan sasaran-sasaran perubahan organisasi pendidikan. 

Sumber daya yang melekat pada diri individu untuk melakukan 

serangkaian tindakan tersebut merefleksikan:  

1. Keinginan untuk memberikan dukungan secara emosional, melakukan 

identifikasi dan keterlibatan terhadap perubahan organisasi pendidikan 

berdasarkan keinginannya sendiri (affective commitment to change), 

2. Pengakuan bahwa secara rasional bahwa terdapat kerugian jika mereka tidak 

memberikan dukungan terhadap perubahan, karena dengan memberi 

dukungan akan dapat memenuhi kebutuhan pendidik (continuance 

commitment to change), dan,  

3. Turut bertanggung jawab dan loyal untuk memberikan dukungan terhadap 

perubahan (normative commitment to change). Wanberg dan Banas (2000) 

mengistilahkan komitmen terhadap perubahan organisasi pendidikan sebagai 

keterbukaan terhadap perubahan organisasi pendidikan. 

Pengawas dituntut memiliki kemampuan untuk mengakomodasi dan 

mengawal perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi pendidikan 

sehingga terwujud organisasi yang dinamis dan sehat. Pengalaman dan 

kecermatan pengawas menentukan keberhasilan melaksanakan tanggung jawab 

tersebut. Pengawas harus mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh dalam 

perubahan organisasi pendidikan sehingga ia dapat memprediksi perkembangan 

yang terjadi. 
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C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Terhadap Perubahan 
Organisasi Pendidikan 

Devos, dkk. (2001) mengemukakan bahwa faktor pertama yang 

mempengaruhi komitmen terhadap perubahan organisasi pendidikan 

berhubungan dengan proses pengimplementasian dari perubahan spesifik yang 

terjadi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan perbedaan aspek yang berasal dari 

agen perubahan saat proses perubahan secara fundamental terjadi.  

1. Faktor-faktor yang Berasal dari Proses Perubahan 
a. Dukungan dari manajemen puncak 

 Ketika perubahan besar terjadi, pimpinan sekolah dari organisasi 

pendidikan merupakan kunci dalam proses komunikasi ini. Pengembangan 

sense of urgency dan visi yang dikomunikasikan dan ditunjukkan kepada 

pendidik merupakan elemen penting dalam proses perubahan. Perubahan 

organisasi pendidikan akan kurang berhasil jika manajemen puncak gagal 

menyampaikan informasi tentang proses perubahan kepada pendidik  

b. Kepemimpinan di tingkat menengah 

Keberhasilan perubahan memerlukan kekuatan yang dapat 

mengarahkan koalisi. Kekuatan koalisi ini mengalir bersama dukungan 

yang diberikan oleh manajemen puncak. Manajer-manajer level 

menengahlah yang menerjemahkan tujuan-tujuan umum dari perubahan 

organisasi pendidikan ke dalam sasaran-sasaran khusus dari tiap 

departemen.  

Gaya kepemimpinan personal yang ditunjukkan oleh manajer level 

menengah dan hubungan sosial dengan anak buah mereka selama proses 

perubahan terjadi merupakan elemen penting yang perlu dijaga dan 

dimonitor. Selanjutnya disampaikan bahwa dukungan secara aktif, 

kemampuan untuk menangkap kesempatan-kesempatan baru dan 

kemampuan untuk mendukung anggota-anggota organisasi pendidikan 

secara wajar merupakan elemen yang krusial bagi kepemimpinan tingkat 

menengah. 

c. Waktu 
Waktu memerankan dua peran sentral dalam proses perubahan. 

Pertama, pengimplementasian proses perubahan melalui fase-fase yang 

berbeda. Fase-fase tersebut memerlukan waktu. Kondisi ini memerlukan 
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waktu yang cukup untuk mencoba dan mengekslorasikan perilaku baru 

yang diharapkan dari proses perubahan (Jaffe, dkk., 1994). 

d. Partisipasi 
Kurangnya partisipasi merupakan penyebab utama kegagalan 

perubahan organisasi pendidikan. Hal yang substantif dari partisipasi 

pendidik dalam proses perubahan adalah pengambilan keputusan yang 

dibagi (shared dicisionmaking). Partisipasi menyediakan kesempatan dari 

anggota-anggota organisasi pendidikan untuk menerima lebih banyak 

informasi.  

Kekurangan informasi dan rumor-rumor akan membuat pendidik 

membuat kesimpulan dengan mudah bahwa upaya-upaya perubahan mengalami 

kegagalan (Reichers, dkk., 1997). Selanjutnya disampaikan bahwa jika hal 

tersebut  dialami oleh pendidik, maka komitmen pendidik terhadap perubahan 

cenderung menurun. 

 

2. Faktor-faktor Kontekstual 

Devos, dkk. (2001) menyampaikan bahwa faktor-faktor kontekstual 

yang mempengaruhi komitmen terhadap perubahan organisasi pendidikan 

dibagi menjadi tiga level, yaitu: level organisasi pendidikan, unit 

kerja/kelompok, dan individu. 

a. Level organisasi pendidikan 

1) Keadilan prosedural 
Proses pengambilan keputusan dari manajemen puncak 

memainkan peran penting untuk menciptakan iklim dan kultur bagi 

keberlangsungan perubahan organisasi pendidikan. Kepercayaan 

yang saling timbal balik dan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan merupakan sentral dalam 

pengembangan iklim perubahan yang bersahabat. Manajer-manajer 

yang memperhatikan hal-hal tersebut akan mendapatkan 

kepercayaan dari anggota-anggotanya, dinilai adil dan kredibel. 

Kredibilitas tersebut merupakan awal yang penting bagi seorang 

pimpinan sekolah. Konsep keadilan ini mengacu pada komunikasi 

yang bersifat dua arah, konsistensi keputusan terhadap unit-unit 

dalam organisasi pendidikan yang berbeda, transparansi dari 
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keputusan dan kemungkinan untuk meng-counter pandangan-

pandangan dari manajemen puncak. 

2) Penghargaan 
Kepercayaan terhadap keputusan-keputusan manajemen 

puncak kepada anggota-anggota organisasi pendidikan adalah 

diberikannya penghargaan. Penghargaan ini akan menentukan iklim 

yang kondusif bagi keberlangsungan perubahan. Organisasi 

pendidikan yang berani mengambil resiko untuk memberikan 

penghargaan akan menstimulasi adanya pembelajaran organisasi 

pendidikan dan inovasi. Hal tersebut akan berbeda dengan organisasi 

pendidikan yang cenderung birokratis, yang mementingkan hal-hal 

yang bersifat prosedural dan menekankan adanya hukuman. Sistem 

penghargaan dalam organisasi pendidikan merupakan subsistem dari 

kebijakan dan prosedur dalam organisasi pendidikan. Pendidik akan 

berperilaku sesuai dengan penghargaan yang diberikan oleh 

organisasi pendidikan kepada mereka. Lebih lanjut ditegaskan bahwa 

sistem pengupahan terhadap perfomansi akan mempengaruhi 

perilaku pendidik di tempat kerja. 

3) Sejarah perubahan 
Kesiapan pendidik terhadap perubahan dipengaruhi oleh track 

record keberhasilan pengimplementasian perubahan organisasi 

pendidikan Jika perubahan organisasi pendidikan mengalami 

kegagalan pada masa yang lalu, pendidik cenderung enggan 

terhadap inisiatif perubahan.  

 

b. Unit kerja atau kelompok 
1) Kenyamanan psikologis 

Di samping faktor-faktor organisasi pendidikan, perubahan 

perilaku juga dipengaruhi oleh faktor-faktor interpersonal dan level 

kelompok, karena perubahan terjadi dalam interaksi tatap muka (face-

to-face interaction). Kesiapan pendidik terhadap perubahan 

tergantung pada keyakinan mereka tentang respon orang-orang 

sekitarnya. 
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 Kepercayaan terhadap manajemen puncak dan sistem 

penghargaan yang menstimulasi perilaku pengambilan resiko pada 

level organisasi pendidikan harus dilengkapi atau diimbangi dengan 

kepercayaan timbal balik dan kepercayaan dalam kegiatan unit-unit 

kerja. Selanjutnya disampaikan definisi kenyamanan psikologis 

sebagai persepsi pendidik terhadap lingkungan, yang meliputi 

kedekatan hubungan interpersonal, sikap positif dari rekan sekerja 

dan hubungan antara anggota dengan supervisor. Jika anggota 

meyakini bahwa manajer tidak memberikan bantuan secara 

psikologis, maka pendidik cenderung akan mengalami kesulitan untuk 

menghadapi perubahan. 

2) Partisipasi terhadap pekerjaan 
Di samping partisipasi pendidik terhadap upaya-upaya 

perubahan yang besar, partisipasi terhadap pekerjaan secara umum 

mempengaruhi motivasi pendidik terhadap perubahan dalam skala 

besar. Partisipasi terhadap pekerjaan secara umum diharapkan akan 

mempunyai kontribusi positif terhadap komitmen pendidik terhadap 

perubahan. 

3) Dukungan sosial 
Dukungan sosial mengacu pada ketersediaan bantuan dari 

pihak lain yang berupa informasi, afeksi, kenyamanan, dorongan atau 

penguatan.  Individu yang mendapatkan lebih banyak dukungan 

sosial dari lingkungannya cenderung mengalami kesehatan mental 

dan fisik dalam taraf yang lebih tinggi selama mengalami kejadian-

kejadian hidup yang penuh tekanan. Dukungan sosial  yang berasal 

dari rekan sekerja dapat membantu pendidik untuk berusaha 

mengatasi perubahan yang terjadi.  

4) Individual 
a) Locus of control 

Berdasarkan studi-studi tentang hubungan antara 

karakteristik personal dan kewirausahaan diketahui bahwa locus 

of control merupakan satu karakteristik personal yang penting 

terhadap perilaku inovatif. Locus of control sering didefinisikan 

sebagai persepsi individu terhadap kemampuannya untuk 
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mengontrol lingkungan. Internal locus of control melihat diri 

mereka sendiri sebagai agen yang aktif dan meyakini bahwa 

mereka dapat mengontrol lingkungan dan kesuksesan mereka 

sendiri. Sedangkan external locus of control melihat diri mereka 

sendiri sebagai agen pasif dan meyakini bahwa kejadian-kejadian 

dalam kehidupan mereka dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal 

dan dikuasai oleh pihak lain. Dalam situasi perubahan, pendidik 

yang mempunyai internal locus of control cenderung melibatkan 

diri mereka terhadap proses perubahan, karena mereka meyakini 

bahwa kesuksesan perubahan tergantung usaha keras mereka 

sendiri. 

b) Kepuasan kerja 
Pendidik yang mempunyai kepuasan kerja tinggi akan lebih 

termotivasi untuk mendukung perubahan organisasi pendidikan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen pendidik terhadap 

perubahan organisasi pendidikan berasal dari faktor proses 

perubahan dan kontekstual,  baik pada level organisasi 

pendidikan, unit kerja atau kelompok dan individu.  

Optimisme dan efikasi diri dalam perubahan merupakan 

faktor yang diduga mempengaruhi komitmen pendidik terdapat 

perubahan, yang berasal dari faktor kontekstual, khususnya pada 

level individual. Dukungan yang dirasakan dari organisasi 

pendidikan merupakan faktor yang diduga mempengaruhi 

komitmen pendidik terhadap perubahan, yang berasal dari faktor 

kontekstual pada level unit kerja atau kelompok. 

Memberdayakan berarti “memasukkan daya ke dalam”, 

atau “menyalurkan energi dan antusiasme”. Memberdayakan 

berarti membuat usaha yang sistematis dan berkesinambungan 

untuk memberi orang lain informasi,  pengetahuan,  dukungan,  

dan kesempatan yang lebih banyak guna melatih kekuatan 

mereka untuk meraih keberhasilan. Maka tahap pertama dalam 

memberdayakan orang lain adalah menjaga agar jangan sampai 

mengulang melakukan apapun yang bisa membuat mereka 
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merasa tak berdaya atau yang mengurangi energi dan antusiasme 

mereka atas apa yang mereka lakukan. 

 

3.  Memberdayakan Orang Lain 

Kebutuhan yang paling mendalam dari masing-masing orang adalah 

harga diri, merasa dianggap penting, bernilai, dan bermanfaat. Kita harus 

mempunyai kerangka acuan yang sangat tepat untuk menentukan segala 

sesuatu yang dapat kita lakukan untuk  mendorong harga diri mereka, dan 

karenanya juga memunculkan perasaan kekuatan pribadi mereka.  

Tiga hal sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari untuk 

memberdayakan orang lain dan membuat mereka merasa nyaman dengan diri 

mereka sendiri akan diuraikan di bawah ini. 

a. Apresiasi (Appreciation) 

Mungkin hal paling sederhana untuk membuat orang lain merasa 

nyaman dengan dirinya sendiri adalah ekspresi kita yang berkesinambungan 

atas segala hal yang mereka lakukan, besar maupun kecil. Katakan “terima 

kasih” dalam setiap kesempatan yang sesuai. 

Makin banyak kita mengucapkan terima kasih atas apa yang mereka 

lakukan untuk kita, makin banyak hal yang akan mereka lakukan. Setiap saat 

kita berterima kasih pada mereka, kita telah menjadikan mereka merasa 

lebih baik. Kita membangkitkan rasa harga diri mereka dan meningkatkan 

self-image mereka. Kita membuat mereka merasa dipentingkan. Kita 

membuat mereka merasa bahwa mereka berharga dan berguna. Kita telah 

memberdayakan mereka. 

b. Pendekatan (Approach) 

Cara kedua untuk membuat orang menjadi merasa dipentingkan, 

untuk meningkatkan harga diri mereka, dan memberikan mereka rasa 

kekuatan dan berenergi adalah dengan banyak menggunakan pujian dan 

pendekatan. Ken Blanchard (Brian, 2007) menyarankan untuk memberikan 

“pujian satu menit” pada setiap kesempatan. Jika kita memberikan pujian dan 

pendekatan yang jujur dan tulus kepada orang lain atas prestasi mereka, 

besar maupun kecil, kita akan dikejutkan dengan kenyataan betapa 

banyaknya orang yang menyukai kita dan betapa banyaknya orang yang 

dengan sukarela mau membantu kita mencapai tujuan. 
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Ada hukum resiproksitas psikologis yang menyatakan “jika anda 

merasa baik tentang diri saya, maka saya akan menemukan cara untuk 

membuat anda merasa baik tentang diri anda”. Dengan perkataan lain, orang 

akan selalu mencari cara membalas kebaikan kita kepada mereka. 

c. Perhatian (Atention) 

Cara ketiga untuk memberdayakan orang lain, membangun harga diri, dan 

membuat mereka merasa penting adalah memberikan perhatian penuh terhadap 

mereka saat mereka bicara. Sebagian besar orang sangat disibukkan dengan 

usaha untuk didengar, yang membuat mereka jadi tidak sabar saat orang lain 

bicara.  

       Pengawas yang memiliki kemampuan memberdayakan diri dapat 

mulai memberdayakan orang lain, salah satu tujuaanya adalah mengembangkan 

komitmen kerja. 

D.  Pengertian Komitmen Kerja 
Pengertian komitmen banyak dikemukakan oleh para ahli yang pada 

dasarnya mengacu pada komitmen organisasi. Komitmen artinya lebih dari 

sekedar keanggotaan formal karena meliputi sikap menyukai organisasi dan 

kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan 

pencapaian tujuan organisasi. Secara perilaku, pendidik yang memiliki komitmen 

terhadap lembaga organisasinya apabila pendidik tersebut telah bekerja selama 

beberapa waktu lamanya dan akan merasa kehilangan banyak hal apabila 

meninggalkan lembaga tersebut.  

Secara sikap, komitmen dipandang sebagai suatu keadaan dimana 

seseorang mengidentifikasikan dirinya pada suatu lembaga atau organisasi 

pendidikan dan tujuan-tujuannya serta ingin tetap menjadi anggota dari 

organisasi pendidikan tersebut. Komitmen merupakan suatu sikap, cara pandang 

dan pendapat yang terdapat dalam diri pendidik untuk bersikap loyal atau setia 

terhadap lembaga organisasi pendidikan. Komitmen juga merupakan perasaan 

psikologis seseorang terhadap tempat individu melakukan aktivitasnya. 

Perasaan psikologis berupa janji, rasa tanggung jawab, loyal kepada 

organisasi pendidikan dan tetap mempertahankan keanggotaannya serta 

percaya pada nilai-nilai dan tujuan organisasi pendidikan. Menurut Haslam 

(2001) pengertian komitmen sebagai suatu kondisi psikologis yang 
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mencerminkan kemauan seseorang untuk menampilkan perilaku yang 

meningkatkan peluang pencapaian tujuan organisasi pendidikan.  

Komitmen merefleksikan seberapa dalam keterlibatan individu terhadap 

apa yang dikerjakannya (Kreitner dan Kinicki, 2004). Individu yang komit memiliki 

pendirian terhadap cita-citanya dan pantang putus asa meski berada di bawah 

tekanan, karena individu tersebut menginvestasikan dirinya pada situasi tersebut. 

Komitmen merefleksikan dirinya dengan lembaga organisasi pendidikan 

tempatnya bekerja dan komit pada tujuan organisasi pendidikan. Hal ini 

merupakan sikap kerja yang penting karena individu yang komit diharapkan akan 

menunjukkan kemauan untuk bekerja keras guna mencapai tujuan organisasi 

pendidikan dan memiliki keinginan besar untuk tetap bekerja pda lembaga 

organisasi pendidikan tersebut. 

Pendidik yang memiliki komitmen kerja tinggi akan memberi performansi 

terbaik bagi lembaga dan akan memiliki dedikasi, loyalitas dan keanggotaan 

dalam lembaga organisasinya. Pendidik yang memiliki komitmen yang tinggi 

ditandai dengan catatan kehadiran yang baik, masa kerja yang lebih lama, 

kecenderungan bekerja keras dalam pekerjaan dan performansi yang lebih baik 

dibandingkan dengan yang komitmennya rendah.  

Individu yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki keyakinan, 

penerimaan kuat akan nilai-nilai dan tujuan organisasi pendidikan, kemauan 

untuk memberi upaya keras bagi kepentingan organisasi pendidikan dan 

keinginan kuat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi pendidikan. 

Pendidik dengan komitmen tinggi dengan kata lain akan lebih bernilai bagi 

organisasi pendidikan dibanding pendidik dengan komitmen rendah.  

E.  Faktor-Faktor Komitmen Kerja 
Komitmen afektif adalah afeksi atau pendekatan emosional individu 

kepada organisasi pendidikan yang membuat diri individu tersebut memiliki 

keyakinan dan komitmen kuat, individu terlibat didalamnya dan memiliki 

kepuasan untuk bergabung disuatu organisasi pendidikan. Komitmen 

kontinuansi adalah kecenderungan individu untuk ikut serta pada aktivitas dalam 

suatu organisasi pendidikan dimana individu tersebut memiliki beberapa 

investasi yang telah dibawa kepada organisasi pendidikan. 
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Faktor komitmen organisasi pendidikan yaitu a. komitmen afektif 

didefinisikan sebagai pendekatan secara afeksi atau perasaan individu terhadap 

organisasi pendidikan tempat individu tersebut bekerja; b. komitmen kontinuansi 

didefinisikan sebagai komitmen investasi dari individu yang telah ditanamkan 

dalam organisasi pendidikan, sehingga dalam diri individu muncul rasa memiliki 

terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi pendidikan; c. komitmen 

normatif didefinisikan sebagai pengalaman sosial individu yang menimbulkan 

loyalitas tinggi individu terhadap organisasi pendidikan.  

Ketiga faktor tersebut memiliki pandangan bahwa komitmen merupakan 

aspek psikologis yang merupakan karakteristik dari hubungan pendidik dengan 

organisasi pendidikan tempatnya bekerja, dan memiliki pengaruh kepada 

penentuan kelanjutan atau pemberhentian keanggotaan individu dalam suatu 

organisasi pendidikan. 

Komitmen sangat terkait dengan faktor-faktor individu dan faktor 

organisasi pendidikan. Individu yang memiliki keinginan untuk maju dan 

berkembang memiliki komitmen kerja tinggi. Self-esteem, locus of control, 

generalized self-efficacy dan neuroticism, membentuk ciri atau sifat kepribadian 

yang luas yang disebut core self-evaluations (evaluasi diri inti), menurutnya sifat-

sifat yang luas ini berhubungan dengan motivasi dan hasil kerja.  

Komitmen merupakan representasi persetujuan dari pihak pendidik 

terhadap tujuan dan sasaran dari organisasi pendidikan serta sikap bersedia 

untuk bekerja menuju tujuan itu. Secara singkat, jika seorang pendidik merasa 

sangat yakin terhadap apa yang diusahakan oleh organisasi pendidikan untuk 

dicapai, dia seharusnya merasa lebih termotivasi untuk datang dan memberi 

kontribusi bagi tujuan tersebut. Motivasi ini bisa saja tetap ada bahkan ketika 

pendidik tidak bisa menikmati tugas yang sebenarnya dituntut oleh pekerjaan. 

 
F.  Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari bahasa Latin “movere” yang berarti 

menggerakkan (Steers dan Porter, 1983), sehingga motivasi mengandung 

suatu pengertian sebagai proses yang menggerakkan perilaku. Tiap-tiap 

orang memiliki motivasi yaitu dorongan dari dalam diri yang tercermin dalam 

perilakunya. Timbulnya dorongan disebabkan karena adanya insentif 
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(rangsangan) atau stimulus yang harus diraih untuk memenuhi kebutuhannya 

(Sigit, 2003).  

Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang 

menggerakkan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. 

Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep 

kebutuhan, dorongan, tujuan dan imbalan.  

Proses motivasi terdiri beberapa tahapan proses sebagai berikut: 

Pertama, munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi menyebabkan 

adanya ketidakseimbangan (tention) dalam diri seseorang dan berusaha 

untuk menguranginya dengan berperilaku tertentu. Kedua, seseorang 

kemudian mencari cara-cara untuk memuaskan keinginan tersebut. Ketiga, 

seseorang mengarahkan perilakunya kearah pencapaian tujuan atau prestasi 

dengan cara-cara yang telah dipilihnya dengan didukung oleh kemampuan, 

keterampilan maupun pengalamannya. Keempat, penilaian prestasi dilakukan 

oleh diri sendiri atau orang lain (atasan) tentang keberhasilannya dalam 

mencapai tujuan. Kelima, imbalan atau hukuman yang diterima atau 

dirasakan tergantung kepada evaluasi atas prestasi yang dilakukan. Keenam, 

akhirnya seseorang menilai sejauhmana perilaku dan imbalan telah 

memuaskan kebutuhannya. Jika siklus motivasi memuaskan kebutuhannya 

maka suatu keseimbangan atau kepuasan atas kebutuhan tertentu dirasakan. 

Bila ada kebutuhan yang belum terpenuhi akan terjadi proses pengulangan 

dari siklus motivasi dengan perilaku yang berbeda (Gito Sudarmo dan 

Nyoman Sudito, 2000).  

Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu proses dimana 

kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian 

kegiatan yang mengarah kepada tercapainya suatu tujuan. Motivasi kerja 

sebagai suatu usaha yang dapat menimbulkan, mengarahkan dan 

memelihara atau mempertahankan perilaku yang sesuai dengan lingkungan 

kerja pendidikan. Berangkat dari definisi tersebut, bisa digambar suatu model 

umum dari proses motivasi. 

Secara umum motivasi akan tumbuh dengan baik apabila: 

a. Individu merasa yakin bahwa perilakunya akan mengarah pada suatu 

hasil (performance-outcome expectancy). 
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b. Individu merasa yakin bahwa hasil tersebut memiliki nilai positif untuk 

dirinya (valence). 

c. Individu merasa yakin bahwa dirinya mampu untuk melakukan usaha atau 

tindakan untuk mencapai keinginan tersebut (effort-performance 

expectancy). 

Pengertian motivasi kerja menggambarkan suatu dorongan yang 

mendasari dan mengarahkan perilaku pada tujuan organisasi pendidikan dan 

tujuan organisasi pendidikan itu sejalan dengan tujuan pribadinya guna 

memenuhi dan memuaskan dirinya. Dorongan, kebutuhan atau harapan 

individu dianggap sebagai dorongan intrinsik yang mendorong individu untuk 

bertindak atau berperilaku dan dorongan ekstrinsik atau kondisi lingkungan 

sebagai pemicu dorongan intrinsik. Motivasi kerja dengan kata lain adalah 

suatu proses yang mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku 

individu untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan.  

2. Faktor-Faktor Motivasi Kerja 

Steers dan Porter (dalam Muchinsky, 2003) mengindikasikan adanya 

tiga komponen pokok dari motivasi yaitu:  

a. Energizing (daya, kekuatan), sebuah kekuatan atau tenaga dalam diri  

manusia yang dapat membangkitkan perilaku. 

b. Direction (arah), orang mungkin mengarahkan usaha mereka pada situasi 

tertentu dan bukan pada situasi lain. Teori motivasi yang bagus sebaiknya  

menjelaskan mengapa pilihan-pilihan ini dibuat. 

c. Maintenance, melibatkan pemeliharaan terhadap beberapa tugas dan 

secepatnya mengakhiri tugas lainnya. Teori motivasi kerja memperhatikan 

tingkah laku pekerja selama jangka waktu tertentu. 

Dari ketiga komponen tersebut yang paling penting adalah aspek 

pemeliharaan. Berdasar tiga komponen tersebut selanjutnya Steers dan 

Porter mendefinisikan motivasi kerja sebagai kondisi dimana pengaruh 

penggerak, pengarahan dan pemeliharaan perilaku sesuai dengan latar 

belakang tugas pekerjaan yang dilakukannya. 

Menurut Berry dan Houston (1993), motivasi merujuk pada penggerak 

(arousal), pengarahan atau penuntut (direction) dan ketekunan (persistence) 

dalam bertingkah laku. Pengertian tersebut memuat tiga aspek motivasi yaitu 

penggerak, pengarahan dan ketekunan. Penggerak menjawab pertanyaan 
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mengapa seseorang melakukan segala sesuatu, pengarahan menjawab 

pertanyaan mengapa hal-hal khusus mereka lakukan dan ketekunan 

menjawab pertanyaan mengapa mereka terus melakukan pekerjaannya itu. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek atau 

komponen dari motivasi adalah faktor yang menggerakkan atau mendorong 

perilaku manusia, faktor yang mengarahkan perilaku dan faktor bagaimana 

perilaku itu dipertahankan dan tetap dipelihara. Ada dua aspek yang 

mendorong timbulnya motivasi yaitu aspek dari dalam diri dan dari luar diri 

individu atau disebut dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.  

a. Motivasi intrinsik. 

Menurut Deci (dalam Muchinsky, 2003) orang termotivasi secara 

intrinsik akan melakukan tugas untuk kesenangan yang melekat pada 

tugas itu, yang dimunculkan dari keterlibatan pada perilaku semacam itu. 

Deci menganggap, orang berharap agar dapat bertanggung jawab untuk 

tindakan mereka sendiri dan bukan terhadap sesuatu yang dilakukan 

terhadap mereka, pekerjaan seharusnya dibuat agar dapat memberi 

perasaan kompetensi dan kesenangan pada diri seseorang. Motivasi 

intrinsik merupakan penghargaan dari dalam individu yang dirasakan 

individu ketika melakukan pekerjaan dan pekerjaan tersebut mampu 

memberi kepuasan bagi individu.  

Elliot dkk (2000) mengartikan motivasi intrinsik sebagai suatu 

dorongan yang ada dalam diri individu di mana individu tersebut merasa 

senang dan gembira setelah melakukan serangkaian pekerjaan.. Motivasi 

intrinsik timbul dan melekat dalam pekerjaan itu sendiri dan tidak 

dipaksakan dari luar. Faktor-faktor penggerak motivasi intrinsik menurut 

Hersberg (1959) adalah  prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, 

tanggung jawab, kemajuan dan perkembangan. Ada hubungan langsung 

antara kerja dan penghargaan artinya bila tugas telah selesai dikerjakan 

maka dapat langsung dirasakan adanya perasaan menyenangkan pada 

diri seseorang. Selanjutnya dikatakan bahwa motivasi intrinsik merupakan 

suatu  bentuk motivasi yang memiliki kekuatan besar di mana seseorang 

merasa nyaman dan senang dalam melakukan tugas yang disesuaikan 

nilai tugas itu. Orang yang termotivasi secara intrinsik akan merasa lebih 
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puas dan berkomitmen terhadap suatu tugas dibanding mereka yang 

termotivasi secara ekstrinsik.  

b. Motivasi ekstrinsik. 

Motivasi ekstrinsik merupakan suatu konsep tentang kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai hasil yang berasal dari luar diri. Perilaku yang 

termotivasi secara ekstrinsik bukan merupakan perilaku melekat dalam 

diri individu sehingga perlu mendapat dorongan dari luar. Alasan utama 

orangberperilaku adalah mereka merasa dihargai oleh orang lain yang 

dekat dengan dirinya. Faktor motivasi ekstrinsik meliputi keamanan, 

status, hubungan dengan teman sekerja, gaji, kondisi kerja, hubungan 

dengan penyelia dan kebijaksanaan administrasi organisasi pendidikan.  

Faktor motivasi intrinsik merupakan pendorong dan pengarah bagi 

individu dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan sebagai peneliti 

membutuhkan bakat, minat dan kemampuan tertentu yang berkaitan 

dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini merupakan sesuatu yang 

terdapat di dalam diri individu.  

Faktor motivasi ekstrinsik  merupakan faktor dari luar pekerjaan 

atau berhubungan dengan lingkungan yang mendukung pelaksanaan 

pekerjaan. Artinya untuk memilih pekerjaan sebagai seorang peneliti 

pertimbangan-pertimbangan ekstrinsik berupa gaji, kondisi tempat kerja, 

hubungan dengan teman sekerja dan atasan, serta kebijaksaan 

organisasi pendidikan, memiliki peran yang cukup besar.  

3. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Motivasi sebagai proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor ekstern maupun faktor intern. 

Faktor ekstern terdiri dari lingkungan kerja, pemimpin dan pengawas sekolah 

dan kepemimpinan, sedangkan faktor intern adalah faktor yang melekat pada 

setiap individu, seperti kepribadian, nilai, kebutuhan, tingkat pendidikan, 

pengalaman masa lampau, dan keinginan atau harapan masa depan. 

Motivasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerjanya. Pengertian 

lingkungan kerja dalan kehidupan organisasi pendidikan tidak lain ialah faktor 

pemimpin dan pengawas pendidikan dan bawahan. Dari pihak pemimpin dan 

pengawas pendidikan ada berbagai unsur yang sangat berpengaruh terhadap 

motivasi seperti: 
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a. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan, termasuk di 

dalamnya prosedur kerja, berbagai rencana dan program kerja.  

b. Persyaratan kerja yang perlu dipenuhi oleh para bawahan. 

c. Tersedianya seperangkat alat-alat dan sarana yang diperlukan didalam 

mendukung pelaksanaan kerja. 

d. Gaya kepemimpinan atasan, termasuk sifat-sifat dan perilaku atasan 

terhadap bawahan. 

Bawahan juga memiliki peranan penting dalam motivasi, karena 

dalam diri bawahan memiliki gejala karakteristik seperti: a. kemampuan kerja; 

b.semangat  atau moral kerja; c. rasa kebersamaan dalam kehidupan 

kelompok; d. prestasi dan produktivitas kerja. 

Menurut Steers dan Porter (1983), motivasi kerja dipengaruhi oleh 

tiga faktor yaitu faktor karakteristik pekerja, karakteristik pekerjaan dan 

karakteristik lingkungan pekerjaan. Demikian juga Lyman Porter dan 

Raymond Miles (dalam Wahyusumijo, 1984) berpendapat bahwa ada tiga 

faktor utama yang berpengaruh pada motivasi yaitu: a. ciri-ciri pribadi 

seseorang (individual characteristics); b. tingkat dan jenis pekerjaan (job 

characteristics); dan c. lingkungan kerja (work situation characterictics). 

Karakteristik pekerja mempengaruhi motivasi karena adanya sifat perbedaan 

individu.  

Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang dalam organisasi 

pendidikan, yaitu pemuas kerja (job satisfiers) yang berkaitan dengan isi 

pekerjaan disebut dengan istilah motivator dan penyebab ketidakpuasan kerja 

(job dissatisfiers) yang bersangkutan dengan suasana pekerjaan atau disebut 

faktor-faktor higienis. Faktor sumber kepuasan kerja, motivators dapat 

berbentuk prestasi, promosi, penghargaan, pekerjaan itu sendiri dan tanggung 

jawab, sedangkan faktor-faktor higienis adalah kondisi kerja, hubungan antar 

pribadi, gaji, kebijaksanaan dan administrasi organisasi pendidikan. 

 
LATIHAN: 

Untuk memantapkan pemahaman Anda atas materi Pengenalan Diri, 
Mengembangkan Diri, dan Memberdayakan Diri, coba Anda kerjakan latihan 

berikut: 
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1) Menurut Anda, sebagai seorang pengawas apakah diperlukan keterampilan 

mengenal diri sendiri, contohnya?  

2) Apa gunanya, jika seorang pengawas telah mengenal diri sendiri dengan 

baik, jelaskan? 

3) Mungkinkah emosi, perasaan dan imajinasi yang positif membuat seorang 

pengawas menjadi sombong? Mengapa? 

4) Jelaskan dengan singkat bagaimanakah perilaku asetif yang sesuai di dunia 

pendidikan? 

5) Samakah rasa percaya diri dengan penghargaan terhadap orang lain, 

diskusikan dengan kelompok! 

 

RANGKUMAN 
Kepribadian diartikan sebagai masalah kejiwaan, masalah kognitif, 

afektif, konatif yang terintegrasi ke dalam kesatuan kepribadian yang nampak 

dalam perilaku seseorang. Faktor yang menentukan pembentukan kepribadian 

individu yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. 

1. Tipe introvert cenderung untuk menghindari percaturan sosial, mereka lebih 

mementingkan diri sendiri daripada keperluan untuk meluaskan pergaulan 

atau hubungan dengan orang lain. 

2. Tipe kepribadian extravert adalah seorang yang tidak pernah “diam”, hidup 

adalah untuk pergaulan. 

3.  Kepribadian tipe A dipandang sebagai kepribadian yang penuh kemauan 

menggebu, karena ditunjukkan dengan perilaku individu yang selalu 

waspada, ambisius, selalu ingin bersaing, tidak sabar, agresif, dan cenderung 

menciptakan suasana permusuhan. Kepribadian tipe B dipandang sebagai 

kepribadian yang lebih tenang, lebih lembut dibanding tipe A, dan tidak kalut. 

4. Kepribadian plus mempunyai ciri – ciri sebagai sanguinis, melankolis, koleris, 

dan phlegmatic. 

Tipe kepribadian seseorang dapat diketahui berdasarkan observasi 

terhadap pola perilaku  yang ditampilkannya. Tipe kepribadian tersebut terdiri 

atas tipe dominant, inspiring, supportive, dan cautious.   

Persepsi diri adalah suatu proses saat seseorang merasa tidak yakin 

dengan sikapnya sendiri, sehingga ia menyimpulkan sesuai dengan sikap orang 

lain terhadap dirinya melalui observasi terhadap perilaku yang ditampilkan oleh 
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dirinya sendiri dan situasi saat perilaku itu terjadi. Faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi persepsi diri yakni pengaruh pembenaran yang berlebihan dan 

ketidaksadaran tentang alasan dalam melakukan sesuatu.  

1. Percaya diri adalah bagian dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh 

argumentasi yang rasional. Untuk membangun percaya diri diperlukan alat 

yang sama, yaitu emosi, perasaan, dan imajinasi. 

2. Optimisme dapat didefinisikan sebagai tendensi untuk melihat dari sisi yang 

lebih favourable atau harapan bahwa hasil yang paling favorable atas 

kejadian atau peristiwa akan diraih.  

3. Efikasi diri dalam perubahan merupakan keyakinan pendidik akan 

kemampuan dirinya untuk menangani tugas-tugas dalam perubahan 

organisasi pendidikan dan mengatasi situasi yang penuh ketidakpastian 

sebagai akibat perubahan yang terjadi. 

4. Perilaku asertif adalah perilaku yang merupakan ekspresi/ pernyataan dari 

minat, kebutuhan, pendapat, pikiran, dan perasaan, yang dilakukan secara 

bijaksana, adil, dan efektif, sehingga hak-hak kita bisa dipertahankan dengan 

tetap memperhatikan penghargaan atas kesetaraan dan hak orang lain.  

Pemberdayaan seseorang terjadi dalam tiga tahap yakni dependensi, 

independensi, dan interdependensi. 

Faktor utama yang mempengaruhi komitmen terhadap perubahan 

organisasi pendidikan berhubungan dengan proses pengimplementasian dari 

perubahan spesifik yang terjadi. Komitmen kerja menunjukkan kemauan untuk 

bekerja keras guna mencapai tujuan organisasi pendidikan dan memiliki 

keinginan besar untuk tetap bekerja pda lembaga organisasi pendidikan tersebut. 

Faktor-faktor komitmen organisasi pendidikan yakni komitmen afektif, 

komitmen kontinuansi, dan komitmen normatif. 

Motivasi kerja sebagai suatu usaha yang dapat menimbulkan, 

mengarahkan dan memelihara atau mempertahankan perilaku yang sesuai 

dengan lingkungan kerja pendidikan. 

 

REFLEKSI 
Dari semua materi bahan belajar mandiri ini, apakah anda sudah 

dapat mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah anda 
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mampu menerapkan langkah-langkah dalam Pengenalan Diri, 
Mengembangkan Diri, dan Memberdayakan Diri yang sebaik-baiknya? 

Jika anda menganggap materi bahan belajar mandiri ini sulit untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, anda dapat mendiskusikan 

materi tersebut dengan nara sumber yang bersangkutan. 
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Kegiatan Belajar 2 
 

MENGEMBANGKAN KREATIVITAS  DAN KEMAMPUAN  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG SEBAIK-BAIKNYA BAGI 

PENGAWAS 
 

PENGANTAR 

Kreativitas adalah proses timbulnya ide baru, sedangkan inovasi adalah 

pengimplementasian ide tersebut sehingga dapat merubah dunia. Kreativitas 

membelah batasan dan asumsi, dan membuat koneksi pada hal hal lama yang 

tidak berhubungan menjadi sesuatu yang baru. Inovasi mengambil ide itu dan 

menjadikannya sebagai proses belajar mengajar atau servis atau proses yang 

nyata di organisasi sekolah. 

Suksesnya organisasi pendidikan dimasa depan sangat ditentukan oleh 

kemampuan kepemimpinan dalam memaksimumkan peluang-peluang yang 

sangat terbuka pada masa-masa yang tidak menentu, maka disitulah terletak 

profesionalisme seorang pengawas yang mampu mendorong kepala sekolah 

binaannya untuk berpikir kedepan dengan menumbuh kembangkan kreativitas 

dan inovasi. 

Sedangkan dalam pengambilan keputusan diperlukan langkah-langkah 

bijaksana dan pertimbangan matang dengan menyertakan aspek-aspek 

pengetahuan dan kepribadian sehingga dapat memberikan keseimbangan pada 

organisasi pendidikan. 

A. KREATIVITAS 

1. Pengertian Kreativitas  

Cara berpikir positif mengarahkan pada hal-hal yang baik, dan sesuatu 

yang buruk itu harus dipandang sebagai pengalaman dan guru yang terbaik. 

Cara berpikir yang demikian itu bisa dikatakan cara berpikir kreatif dan produktif. 

Manusia pendidik memiliki jiwa mandiri, hal ini didukung oleh cara-cara 

berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif itu sendiri didukung oleh dua hal yaitu 

pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Berbagai macam 
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permasalahan bisa memecahkan dengan pemikiran yang kreatif kita. 

Bagaimanakah cara mengembangkan kreativitas seorang pengawas? 

Kreativitas dapat dikembangkan melalui peningkatan jumlah informasi 

dan ide ke otak, terutama tentang hal yang baru, dengan memanfaatkan daya 

ingat, daya khayal dan daya serap dari otak akan dapat ditumbuhkan berbagai 

ide baru menuju kreativitas. Kreativitas adalah karya yang merupakan hasil 

pemikiran dan gagasan. Ada rangkaian proses yang panjang dan harus digarap 

terlebih dahulu sebelum suatu gagasan menjadi suatu karya. Rangkaian tersebut 

antara lain meliputi imajinasi, fiksasi (pengikatan, pemantapan), pengkhayalan 

ide, formulasi gagasan, penyusunan rencana, dan program tindakan nyata yang 

harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk mewujudkan 

gagasan tersebut 

Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan 

karena adanya perubahan lingkungan. Pengawas perlu memahami perbedaan 

individual kepala sekolah dan guru sehingga dapat menjalankan perannya 

dengan baik. Kreativitas pengawas perlu senantiasa dikembangkan seiring 

dengan semakin beratnya tantangan dan permasalahan yang dihadapi. 

Pendapat lain menyebutkan kreativitas itu adalah kemampuan untuk 

menciptakan suatu proses belajar mengajar baru ini: 

a. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi atau  

melihat hubungan-hubungan baru antara unsur, data, variabel, yang sudah 

ada sebelumnya. 

b. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan 

apa yang telah ada sebelumnya (Semiawan, 1984). 

Dalam mengelola pendidikan, keberhasilan seorang pendidik terletak 

pada sikap dan kemampuan berusaha, serta memiliki semangat kerja yang 

tinggi. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang kreatif dapat 

menciptakan hal-hal yang baru untuk mengembangkan usahanya. Kreativitas 

dapat menyalurkan inspirasi dan ilham terhadap gagasan gagasan baru untuk 

kemajuan dalam bidang usahanya. Oleh karena itulah, kita memerlukan 

pemikiran yang kreatif yang membantu untuk melihat konsekuensi dari tindakan 

serta untuk memberikan alternatif tindakan. Pemikiran kreatif berhubungan 
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secara langsung dengan penambahan nilai, penciptaan nilai, serta penemuan 

peluang sekolah. 

Seorang pendidik yang memiliki daya pengembangan kreativitas yang 

tinggi akan dapat merombak dan mendorongnya di dalam pengembangan 

lingkungan usahanya menjadi berhasil. Keuntungan yang dapat diperoleh melalui 

kreativitas seorang pendidik yaitu 

a. Meningkatkan efisiensi kerja, 

b. Meningkatkan inisiatif, 

c. Meningkatkan penampilan, 

d. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan hasil-hasilnya, 

e. Meningkatkan keuntungan, 

f. Meningkatkan kewibawaan diri, 

g. Meningkatkan keterampilan. 

Tahapan memacu kreativitas yang tinggi menurut Cropley, A. J. (2001) 

dalam proses kreatif, yaitu: 

a. Latar Belakang atau Akumulasi Pengetahuan 

Kreasi yang baik biasanya didahului oleh penyelidikan dan pengumpulan 

informasi. Hal ini meliputi membaca, berbicara dengan orang lain, 

menghadiri pertemuan pro-fesional dan penyerapan informasi 

sehubungan dengan masalah yang tengah digeluti. Pengalaman 

pengawas terasah melalui proses yang berkelanjutan bukan instan 

sehingga harus senantiasa dikembangkan dan menjadi pengawas yang 

perhatian terhadap lingkungannya. 

b. Proses Inkubasi 

Dalam tahap ini seseorang tidak selalu harus terus menerus memikirkan 

masalah yang tengah dihadapinya, tetapi ia dapat sambil melakukan 

kegiatan lain, yang biasa, yang sama sekali tidak ada hubungannya 

dengan masalah. Akan tetapi, ada waktu-waktu tertentu di mana ia harus 

menyempatkan diri memikirkan masalah ini untuk pemecahannya. 

c. Melahirkan Ide 

Ide atau solusi yang seirama ini dicari-cari mulai ditemukan. Terkadang 

ide muncul pada saat yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang 
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ada. Ia bisa muncul tiba-tiba. Di sini ia harus dapat dengan cepat dan 

tanggap menangkap dan memformulasikan baik ide maupun pemecahan 

masalah lanjutan dari ide tersebut. 

d. Evaluasi dan Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap tersulit dalam tahapan-tahapan proses 

kreativitas karena dalam tahap ini seseorang harus lebih serius, disiplin, 

dan benar-benar berkonsentrasi. Pendidik yang sukses dapat 

mengidentifikasi ide-ide yang mungkin dapat dikerjakan dan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakannya. Hal penting lain dalam tahapan ini 

adalah di mana pendidik mencoba-coba kembali ide-ide sampai 

menemukan bentuk finalnya karena ide yang muncul pada tahap III tadi 

biasanya dalam bentuk yang tidak sempurna. Jadi, masih perlu 

dimodifikasi dan diuji untuk mendapatkan bentuk yang baku dan matang 

dari ide tersebut.  

   

2. Konsepsional Kreativitas dan Pengembangan Diri 
Pengertian kreativitas secara tepat menurut para ahli masih sangat 

beraneka ragam. Sedemikian ragamnya definisi itu, sehingga pengertian 
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kreativitas tergantung pada bagaimana orang mendefinisikannya. Kemungkinan 

hal ini disebabkan karena luasnya dan majemuknya konsep kreativitas.  

Kreativitas merupakan proses berfikir tingkat tinggi dimana seseorang 

berusaha untuk menentukan hubungan baru, mendapat jawaban atau metode 

baru dalam rangka memecahkan masalah., dan merupakan kemampuan untuk 

memberikan gagasan baru dan menerapkan dalam pemecahkan masalah 

(Semiawan, 1984: 7).  

Hal tersebut memberikan gambaran tentang ciri-ciri kreatif secara umum 

baik dalam berfikir (kognitif) maupun afektif, karena dua hal itu akan mewujudkan 

tingkah laku kreatif. Jadi antara kemampuan berfikir kreatif dan perasaan untuk 

berkreatif mempunyai hubungan yang berarti dalam membentuk perilaku kreatif. 
Meningkatnya kreativitas diharapkan akan meningkatkan kemampuan dalam 

memecahkan masalah pada individu tersebut. 

a. Proses Kreatif  

Dari pendapat para ahli mengenai karakteristik orang kreatif tersebut 

maka sebenarnya dapat dibedakan antara orang kreatif dengan orang tidak 

kreatif, ada tiga pokok yang membedakan. 

1) Cara berfikir 

Orang kreatif berfikirnya fleksibel, divergen, bebas dan orisinil, serta 

penuh alternatif. 

2) Kepribadian  

Orang kreatif memiliki sifat sensitif, mementingkan diri sendiri, terbuka 

terhadap pengalaman yang baru, memiliki dedikasi dalam melaksanakan 

tugas, menghargai fantasi dan percaya terhadap gagasan sendiri. 

3) Kebiasaan 

Orang yang kreatif sering membuat kejutan, senang melakukan tugas-

tugas berat, senang memberikan jawaban bila menanggapi pertanyaan. 

b. Kreativitas dan Pengembangan Diri  

Inteligensi merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui/ menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 
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Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi 

yang sama, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi akan lebih 

berhasil daripada yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. Walaupun 

begitu siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi belum pasti berhasil 

dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang 

kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan inteligensi 

adalah salah satu faktor di antara faktor yang lain.  

 
3. Keterampilan Berfikir Kreatif  

Seharusnya setiap manusia pendidik memiliki jiwa entrepreneurship, hal 

ini didukung oleh cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif itu sendiri 

didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir 

ilmiah. Pemikiran yang kreatif kita bisa memecahkan berbagai macam 

permasalahan.  

Contohnya, manusia yang pesimis menganggap hidup ini hanya dipenuhi 

oleh penderitaan dan masalah yang sulit diatasi, sedangkan manusia yang 

optimis memandang bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan dan 

kemungkinan untuk maju dan berhasil dalam hidup. Manusia yang optimis 

mempunyai daya imajinasi yang positif yang dapat menolong pemikiran yang 

kreatif. Keinginan, angan-angan, cita-cita, tujuan hidup, masalah kehidupan, 

perbintangan, nasib, takdir, ataupun segala pengalaman diri kita selama hidup ini 

dapat merangsang jiwa kita untuk berpikir kreatif. Untuk itu kita hendaknya 

memiliki daya cipta yang dinamis. 

Ada beberapa hambatan mental yang dapat mengurangi daya imajinasi 

kita diantaranya: 

a. Pandangan hidup yang sempit, 

b. Kepercayaan terhadap takhayul, 

c. Keputusasaan, 

d. Kurangnya kepercayaan pada diri sendiri, 

e. Kesombongan, 

f. Kedengkian dan iri hati, 

g. Kebodohan, dan 

h. Kekhawatiran akan kegagalan. 

i. Budaya masyarakat 
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Pemikiran kreatif harus ditunjang oleh suatu kepribadian yang kuat. 

Sukses Pendidik dapat diidentifikasi berdasarkan ide-ide yang mungkin dapat 

dikerjakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Para Pendidik 

yang berada pada tingkat teratas dalam tingkat organisasi pendidikan 

mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan ide-ide kreatif. 

Para pendidik yang sangat kreatif akan mampu melahirkan generasi yang kreatif.  

Dalam menjalankan tugas kepengawasan, seorang pengawas harus 

senantiasa mengembangkan sikap kreatif. Kondisi tersebut menjadi keharusan 

karena tuntutan dan tantangan permasalahan pendidikan yang semakin berat. 

 
4. Mengembangkan Sikap Kreatif 

Kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia yang sering disebut dengan 

daya khayal, melalui daya khayal inilah manusia dapat mencapai kemauan yang 

tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal.  

Daya khayal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daya khayal sintesis dan 

daya khayal kreatif. Daya khayal sintesis adalah untuk tidak menciptakan hal 

yang baru, tetapi membentuk dan menyusun yang lama dalam bentuk kombinasi 

baru. Sedangkan daya khayal kreatif adalah menciptakan hal-hal baru terutama 

apabila daya khayal sintesis tidak bisa bekerja dalam memecahkan suatu 

masalah. 

Dalam bulan-bulan diantara dua siklus proses belajar mengajar, dimana 

terdapat waktu (reses), seorang Pendidik dapat memanfaatkan waktu tersebut 

untuk mengembangkan hal-hal yang kreatif. Pada masa reses itulah seorang 

Pendidik harus tukar menukar pesan, pendapat, pertemuan, diskusi dan 

melaksanakan survei dalam bidang pemasaran.  

Orang kreatif umumnya suka bekerjasama antara satu dengan yang 

lainnya. Untuk menciptakan momentum yang positif dan terlibat dalam kancah 

saling menukar gagasan, ide-ide, maka seorang Pendidik akan terpacu menjadi 

seorang pemikir, inovasi dan kreatif. 
Terdapat 14 ciri pokok keberhasilan, dan bukan merupakan ciri-ciri pribadi 

(personal traits). Ciri-ciri tersebut, yang umum dijumpai pada Pendidik yang 

berhasil di seluruh dunia adalah sebagai berikut: 
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a. Dorongan berprestasi yang tinggi. Semua Pendidik yang berhasil memiliki 

keinginan besar untuk mencapai suatu prestasi. 

b. Bekerja keras, tidak pernah tinggal diam. Sebagian besar pendidikan “mabuk 

kerja” demi mencapai sasaran yang ingin dicita-citakan. 

c. Memperhatikan kualitas proses belajar mengajarnya, baik berupa barang 

maupun jasa. Pendidik menangani dan mengawasi sendiri bisnisnya sampai 

mandiri sebelum ia mulai dengan usaha baru lagi. 

d. Bertanggung jawab penuh. Pendidik sangat bertanggung jawab atas usaha 

mereka, baik secara moral, legal, maupun mental. 

e. Berorientasi pada imbalan wajar. Pendidik mau berprestasi, kerja keras, dan 

bertanggung jawab, dan mereka mengharapkan imbalan sepadan dengan 

usahanya. Imbalan itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga pengakuan dan 

penghormatan. 

f. Optimis, berkewajiban akan berhasil. Pendidik hidup dengan pedoman 

bahwa semua waktu baik untuk sekolah maupun untuk pribadinya harus 

berhasil secara se-imbang. 

g. Berorientasi pada hasil kerja yang baik (excellence oriented). Seringkali 

Pendidik ingin mencapai sukses yang menonjol, dan menuntut segala yang 

kelas pertama (first class). Mereka selalu tidak puas atas karya yang 

dihasilkan. 

h. Mampu mengorganisasikan. Kebanyakan pendidik mampu memadukan 

bagian-bagian dari usahanya dalam upaya mencapai hasil maksimal bagi 

usahanya. Mereka umumnya diakui sebagai “komandan” yang berhasil. 

i. Berorientasi pada uang. Uang yang dikejar oleh para pendidik tidak semata-

mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan usaha saja, 

tetapi juga dilihat sebagai ukuran prestasi kerja dan keberhasilan. 

Seorang pendidik yang kreatif dan inovasi akan mampu menyesuaikan 

diri dengan situasi dan kondisi sekolah pada zaman sekarang. Pendidik 

meningkatkan inovasi yang lahir dari hasil penelitian serius dan terarah karena 

adanya kesempatan peluang-peluang sekolah. Inovasi-inovasi yang berhasil 

adalah yang sederhana dan terfokuskan. Inovasi proses belajar mengajar dan 

pelayanan harus terarah secara spesifik, jelas, dan memiliki desain yang dapat 

diterapkan dengan kebaradaan inovasi itu sendiri. 
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B. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan 
Pengambilan keputusan ini terjadi sebagai reaksi terhadap suatu 

masalah. Ada kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang 

diinginkan, dan hal ini menuntut pertimbangan arah tindakan yang dipilih 

(Robbins, 1996). Seseorang yang telah mengambil keputusan, dengan demikian 

dapat diartikan ia telah melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang 

ditawarkan kepadanya. Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kemungkinan atau 

pilihan yang tersedia bagi tindakan itu dibatasi oleh kondisi dan kemampuan 

orang-perorangan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik dan 

aspek psikologis (Roepke, 1982). 

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa pengambilan 

keputusan itu berkaitan dengan alternatif yang dihadapi individu (terutama 

pemecahan masalah) dan pilihan yang diambil individu terhadap alternatif yang 

ada. Setiap individu memiliki kondisi yang berbeda-beda, hal ini mempengaruhi 

atau ikut menentukan pilihan yang ada pada individu. Pengawas harus 

memperhatikan lingkungan internal dan eksternal dalam mengambil suatu 

keputusan. Pertanyaannya; bagaimanakah menentukan kondisi sesuai 

lingkungan internal dan eksternal? 

 
2. Proses Pengambilan Keputusan 

Memilih dan mengambil keputusan merupakan dua tindakan yang sangat 

erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam sepanjang hidupnya manusia 

selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau alternatif dan pengambilan 

keputusan (Simatupang, 1986). Hal ini sejalan dengan teori real life choice, yang 

menyatakan dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan atau membuat 

pilihan-pilihan di antara sejumlah alternatif. Pilihan-pilihan tersebut biasanya 

berkaitan dengan alternatif dalam penyelesaian masalah (Gladwin, 1980). 

Matlin (1998), pada penjelasan berikutnya, juga menyatakan bahwa 

situasi pengambilan keputusan yang dihadapi seseorang akan mempengaruhi 

keberhasilan suatu pengambilan keputusan. Tahap berikutnya setelah 

seseorang berada dalam situasi pengambilan keputusan adalah tindakan untuk 

memprtimbangkan, menganalisa, melakukan prediksi, dan menjatuhkan pilihan 

terhadap alternatif yang ada. Dalam tahap ini reaksi individu yang satu dengan 
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yang lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Ada 

beberapa individu dapat segera menentukan sikap terhadap pertimbangan yang 

telah dilakukan, namun ada individu lain yang nampak mengalami kesulitan 

untuk menentukan sikap mereka. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap 

penentuan keberhasilan dari suatu proses pengambilan keputusan (Matlin, 

1998). 
 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan  

Dalam prakteknya ternyata ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan. Siagian (1991) menyatakan bahwa ada aspek-

aspek tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Adapun aspek internal tersebut antara lain : 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak  

langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya 

semakin luas pengetahuan seseorang semakin mempermudah pengambilan 

keputusan. 

b. Aspek kepribadian 

Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi besar peranannya bagi 

pengambilan keputusan. 

Aspek eksternal dalam pengambilan keputusan, antara lain : 

a. Kultur 

Kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. 

Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. 

b. Orang lain 

Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh 

atau cara orang lain (terutama orang dekat ) dalam melakukan pengambilan 

keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam mengambil keputusan 

pada gilirannya juga berpengaruh pada perilkau individu dalam mengambil 

keputusan. 

Arroba (1998) menyatakan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang, antara lain : 

a. Informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi 

b. Tingkat pendidikan 
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c. Personality 

d. Coping, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan 

permasalahan (proses adaptasi). 

e. Culture 

 
4. Menjadi Problem Solver 

Seorang pemimpin dan pengawas pendidikan berkualitas harus mampu 

menjadi pemecah masalah bagi dirinya dan orang lain. Ini merupakan 

konsekuensi logis sebagai seorang pemimpin dan pengawas pendidikan, karena 

mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus berani mengambil keputusan. Karena 

posisinya sebagai problem solver, ia harus benar-benar memiliki daya analisis 

yang tinggi, sehingga keputusan yang diambilnya sudah dipertimbangkan secara 

matang. Hal ini dapat dilakukan melalui studi kasus, pengamatan, maupun 

wawancara terfokus. 

Problem solver berkaitan dengan fungsi seseorang  dalam kompetensi 

dengan bagaimana memecahkan persoalan atau masalah yang dihadapi oleh 

pihak lain. Problem solver adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang 

berkaitan dengan bagaimana memecahkan masalah (problem solving). Sebagai 

problem solver atau orang yang berperan memfasilitasi bagaimana memecahkan 

masalah atau persoalan, seorang manajer konflik harus bisa mengelola 

bagaimana konflik yang terjadi di lingkup organisasi pendidikan. 

Penyelesaian konflik harus bersifat fungsional yang akan mempunyai 

dampak pada pertumbuhan kreativitas antara anggota yang terlibat, peningkatan 

kinerja kelompok, dorongan terjadinya persaingan yang sehat, dan kesediaan 

menerima perbedaan-perbedaan dalam diri anggota kelompok dan organisasi 

pendidikan.  
Pemecahan Masalah Secara Analitis dan Kreatif. Pengawas sebagai 

problem solver menjalankan fungsi yang kompleks sehingga harus memiliki 

kreativitas dalam memecahkan masalah dan mengembangkan alternatif 

penyelesaiannya. Tahapan berpikir kreatif dapat dilalui melalui: 

a. Tahap pertama yaitu orientasi masalah, yaitu merumuskan masalah dan 

mengindentifikasi aspek aspek masalah tersebut. dalam prospeknya, 

sipemikir mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah 

yang dipikirkan. 
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b. Tahap kedua yaitu preparasi, pikiran harus mendapat sebanyak mungkin 

informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian informasi itu 

diproses untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap orientasi. 

c. Tahap ketiga yaitu inkubasi. Ketika pemecahan masalah mengalami 

kebuntuan maka biarkan pikiran beristirahat sebentar. Sementara itu pikiran 

bawah sadar kita akan bekerja secara otomatis untuk mencari pemecahan 

masalah. 

d. Tahap ke empat yaitu iluminasi, proses inkubasi berakhir , karena si pemikir 

mulai mendapatkan ilham serta serangkaian pengertian (insight) yang 

dianggap dapat memecahkan masalah. 

e. Tahap ke lima yaitu verifikasi, yaitu melakukan pengujian atas pemecahan 

masalah tersebut, apabila gagal maka tahapan sebelummnya harus di ulangi 

lagi. 

Profesi sebagai pengawas sekolah menuntut kemampuan tinggi untuk 

memecahkan masalah dengan benar dan cepat. Sebuah contoh, seorang 

pengawas tidak memiliki pemahaman yang benar tentang perannya, sehingga 

bagaimana mungkin dia bisa menjalankan tugasnya dengan benar. 

Kemungkinan yang terjadi adalah kesalahpahaman.  

Sering kita mendengar perilaku pengawas yang datang ke sekolah, 

duduk di ruang kepala sekolah, menulis laporan supervisi di buku supervisi 

walaupun dia tak pernah masuk ke kelas untuk melihat guru mengajar. Dia juga 

tentu tidak memahami apa yang diharapkan guru dan kepala sekolah selaku 

pihak yang disupervisi. Gaya pengawas dalam mengambil keputusan seringkali 

menentukan kelancaran organisasi pendidikan dan penyelesaian berbagai 

masalah. 

5.   Gaya Pengambilan Keputusan 
Pengertian Gaya Pengambilan Keputusan 

Salah satu pengertian penting berkaitan dengan masalah pengambilan 

keputusan ini, yaitu dalam aktifitas sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari 

proses pengambilan keputusan (Matlin, 1998). Pengertian penting lainnya yaitu 

berkaitan dengan keunikan atau keanekaragaman pengambilan keputusan 

antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dalam hal mengambil 

keputusan, antar individu yang satu dengan individu yang lain melakukan 
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pendekatan dengan cara yang tidak sama. Jadi ada gaya yang berbeda-beda 

antar individu yang satu dengan yang lain dalam melakukan pengambilan 

keputusan (Brigham Young University, 1999). 

Gaya pengambilan keputusan dipahami sebagai cara respon yang 

dipelajari atau dibiasakan dimana melaluinya individu melakukan pendekatan 

dan melakukan pengambilan keputusan ( Bruce & Scott, 1999). Batasan yang 

lain menyatakan bahwa gaya pengambilan keputusan adalah cara-cara unik 

yang dilakukan seseorang di dalam membuat keputusan-keputusan penting 

dalam hidupnya (Harren, 1980). Dalam penjelasan berikutnya, Harren (1980) 

juga menyatakan bahwa tanpa memperhatikan keputusan-keputusan yang 

dibuatnya, tiap-tiap orang mempunyai cara unik untuk mengambil keputusan. 

Harren, dkk. (1978) membedakan pengambilan keputusan ke dalam dua 

(2) gaya pengambilan keputusan yang berseberangan yaitu gaya rasional dan 

intuitif. Penggolongan dua gaya ini di dasarkan atas: 

a. Tingkat individu dalam menggunakan strategi pengambilan keputusan yang 

bersifat logis berlawanan dengan strategi pengambilan keputusan yang 

bersifat emosional. 

b. Cara individu dalam mengolah dan menanggapi informasi serta melakukan 

evaluasi dalam situasi pengambilan keputusan. 

 
6.  Gaya Pengambilan Keputusan dan Tipe Kepribadian 

Salah satu fakta menunjukkan bahwa tidak semua individu melakukan 

pendekatan yang sama dalam mengambil keputusan. Antar individu mempunyai 

langkah maupun sudut pandang yang beragam dalam menentukan suatu 

keputusan dalam hidupnya. Pada penjelasan yang lebih lanjut, dinyatakan 

bahwa ada gaya yang berbeda-beda di dalam pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh individu (Brigham Young University, 1999). Gaya pengambilan 

keputusan didefinisikan sebagai cara unik seseorang membuat keputusan-

keputusan dalam hidupnya (Harren, 1980). Harren, dkk. (1978) mempercayai 

bahwa tanpa memperhatikan keputusan-keputusan yang dibuat, tiap orang 

mempunyai cara unik untuk mengambil keputusan. 

Gaya pengambilan keputusan juga dipahami sebagai cara respon yang 

dipelajari atau dibiasakan. Melalui hal ini individu melakukan pendekatan dan 

mengambil keputusan (Bruce dan Scott, 1999). Tidak ada satupun cara terbaik  
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yang dapat berlaku bagi semua orang. Tiap-tiap orang belajar mengandalkan 

suatu cara terbaik yang berlaku atas dirinya sesuai dengan pengalamannya 

(Harren, 1980). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik suatu pengertian, 

bahwa gaya pengambilan keputusan bersifat melekat pada kondisi seseorang. 

Gaya pengambilan keputusan dipelajari dan dibiasakan oleh individu dalam 

kehidupannya, sehingga menjadi bagian dan miliknya serta menjadi pola respon 

saat individu menghadapi situasi pengambilan keputusan. Gaya pengambilan 

keputusan juga menjadi ciri atau bagian unik dari individu (Phillips, dkk. 1984). 

LATIHAN: 
Untuk memantapkan pemahaman Anda atas materi kreativitas dan 

pengambilan keputusan, coba Anda kerjakan latihan berikut: 
1) Jelaskan mengenai dua hal yang dapat mendukung proses berfikir kreatif 

yang mampu menyelesaikan beragam masalah? 

2) Sebutkan proses-proses untuk menjadi kreatif? 

3) Jelaskan secara singkat proses pengambilan keputusan 

4) Sebutkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi 

pengambilan keputusan? 

5) Benarkah pengambilan keputusan yang tepat dapat menyelesaikan konflik 

yang terjadi di llingkungan organisasi pendidikan, diskusi dengan kelompok 

anda? 

 

RANGKUMAN 
Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 

relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Pengawas ataupun 

pendidik dituntut untuk dapat berfikir kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua 

hal yakni pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. 

Gaya pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai cara-cara unik 

yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat keputusan-keputusan penting 

dalam hidupnya. Pengambilan keputusan dilakukan karena adanya alternatif 

yang dihadapi individu (terutama pemecahan masalah) dan pilihan yang diambil 

individu terhadap alternatif yang ada. Proses pengambilan keputusan 
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dipengaruhi oleh aspek internal dan aspek  eksternal dari individu yang 

bersangkutan. 

Pengawas sebagai problem solver yang menjalankan fungsi yang 

kompleks sehingga harus memiliki kreativitas dalam memecahkan masalah dan 

mengembangkan alternatif penyelesaiannya. Gaya pengambilan keputusan 

bersifat melekat pada kondisi seseorang. Gaya pengambilan keputusan dipelajari 

dan dibiasakan oleh individu dalam kehidupannya, sehingga menjadi bagian dan 

miliknya serta menjadi pola respon saat individu menghadapi situasi 

pengambilan keputusan.  

 
REFLEKSI 

Dari semua materi bahan belajar mandiri ini apakah anda sudah dapat 

mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah anda mampu 

menerapkan langkah-langkah untuk mengembangkan kreativitas serta 

melakukan pengambilan keputusan yang sebaik-baiknya? 

Jika anda menganggap materi bahan belajar mandiri ini sulit untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, anda dapat mendiskusikan 

materi tersebut dengan nara sumber yang bersangkutan. 
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