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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Kepemimpinan Transformasional, 

Pembelajaran Organisasi Dan Efikasi Guru Sekolah Dasar” telah selesai disusun 

dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih 

keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat 

terhadap pembahasan tentang Kepemimpinan Transformasional, 

Pembelajaran Organisasi Dan Efikasi Guru Sekolah Dasar. 

Dalam pendidikan, inovasi dapat muncul sebagai teori pedagogik baru, 

pendekatan metodologis, teknik pengajaran, perangkat pembelajaran, proses 

pembelajaran, atau struktur kelembagaan yang bila diterapkan menghasilkan 

perubahan signifikan dalam belajar mengajar yang mengarah pada 

pembelajaran siswa yang lebih baik. Jadi, inovasi dalam pendidikan 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pembelajaran 

dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru di sekolah saat ini 

dituntut untuk menjadi lebih inovatif agar terjadi peningkatan mutu 

pendidikan serta efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Kepemimpinan 

transformasional sangat berpengaruh terhadap perilaku inovatif guru. Kepala 

sekolah yang mengingatkan akan visi sekolah, melakukan supervisi, 

mengarahkan guru bekerja dengan teknologi, mau mendengarkan keluhan 

guru, memberikan penghargaan kepada guru, dan berperan sebagai mentor 

akan menghasilkan guru yang menemukan dan memperjuangkan peluang 

inovatif, membuat, mempromosikan, dan menerapkan teknik baru, 

mempromosikan dan menerapkan metode baru, memperjuangkan dan 

menerapkan solusi dalam permasalahan. Perilaku kepemimpinan 

transformasional sangat penting diterapkan oleh para kepala sekolah agar 

menimbulkan rasa hormat dengan pemimpin yang dapat memberikan 

pengaruh idealismenya, motivasi inspirasional, dapat memberikan stimulasi 

intelektual, dan memberikan konsiderasi individualnya kepada para guru. 
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Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 

hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara 

terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, 

hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk 

terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa 

yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 

telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan 

dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang 

pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
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PROBLEMATIKA PROFESI GURU  
BESERTA TANTANGANNYA 

 
Menurut mantan kepala dinas pendidikan kota Depok, Hery Pansila: “guru 

di Depok itu tidak inovatif dalam mengajar, mereka tidak mampu membuat 

siswa aktif dalam belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang kreatif”. 

Depok yang memiliki sekitar 3000 guru yang tersebar di sejumlah sekolah 

negeri dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, menurutnya 

kualitas mengajar mereka tidak sesuai dengan standar sertifikasi mutu yang 

mereka dapatkan. Beliau juga menyampaikan bahwa pola mengajar mereka 

sangat buruk, masih banyak terdapat guru yang mangkir saat jam mengajar, 

dan guru juga tidak dapat membangun suasana belajar yang kondusif 

(Rajaguguk, 2015). Guru yang memiliki kompetensi di atas rata-rata atau lulus 

Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan nilai minimal 80 tak lebih dari 30 persen. 

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat peran guru dalam upaya 

membangun mutu sumber daya manusia sangat strategis. Data hasil ujian 

kompetensi guru (UKG) sekolah dasar kota Depok tahun 2019 berkisar 60.14, 

nilai ini masih jauh dari harapan rata-rata pemerintah yakni 80. 

Tabel 1.1 Data Hasil UKG Sekolah Dasar Kota Depok 

Data Hasil UKG Sekolah Dasar Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. 

SD SMP SMA SMK Pedagogik Profesional Rata-rata 

60,14 63,11 67,34 59,09 56,02 63,99 61,6 
 

Sumber: (Kemendikbud, 2019) 
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Tak hanya guru, 70 persen dari total kepala sekolah juga belum memiliki 

kompetensi standar kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan 

kewirausahaan (Susanti, 2008). Rendahnya kompetensi tersebut akibat dari 

guru dan kepala sekolah sudah tak tertarik dengan tantangan membangun 

sumber daya manusia yang berkualitas. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara menjelaskan 

inkompetensi guru di antaranya terjadi karena rendahnya minat belajar, 

membaca, menulis dan menghasilkan karya media pembelajaran. Guru malas 

untuk mengikuti kegiatan belajar organisasi internal ataupun eksternal 

sehingga tak memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. 

Meningkatkan kompetensi guru menjadi tugas besar pemerintah, guru-guru di 

daerah masih banyak yang belum tersentuh oleh pelatihan secara berkala. 

Mental guru mencari zona tak nyaman dan suka pada tantangan sangat rendah. 

Beragam stimulan lain juga terus diberikan agar guru mampu mengajarkan dan 

membimbing peserta didik menguasai lima potensi dasar abad ke-21 yaitu 

kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, komunikatif, bekerja sama, dan 

berkolaborasi, serta mampu menghadirkan sebuah kepercayaan diri (Dhita, 

2019).  

Dalam pendidikan, inovasi dapat muncul sebagai teori pedagogik baru, 

pendekatan metodologis, teknik pengajaran, perangkat pembelajaran, proses 

pembelajaran, atau struktur kelembagaan yang bila diterapkan menghasilkan 

perubahan signifikan dalam belajar mengajar yang mengarah pada 

pembelajaran siswa yang lebih baik. Jadi, inovasi dalam pendidikan 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pembelajaran 

dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran (Serdyukov, 2017). Guru di 

sekolah saat ini dituntut untuk menjadi lebih inovatif agar terjadi peningkatan 

mutu pendidikan serta efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Guru yang 

inovatif cenderung mampu menemukan strategi atau metode baru dalam 

penyampaian materi kepada peserta didik terlebih lagi peserta didik memiliki 

kemampuan daya serap yang tidak sama. Hal ini yang harus digaris bawahi 

bahwa di setiap kelas memiliki komposisi peserta didik yang berbeda, 

begitupun setiap kelas yang satu dengan kelas yang lainnya pasti memiliki daya 

serap belajar yang berbeda. Guru yang sering menerapkan hal-hal baru dan 

dapat meningkatkan gairah belajar peserta didik adalah guru yang memiliki 

perilaku inovatif dalam mengajar. Dalam rangka mencari gambaran awal dalam 
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penelaahan, peneliti menyebarkan angket kepada 11 sekolah dasar yang 

masing-masing mewakili 11 kecamatan di kota Depok, sekolah yang dipilih 

merupakan sekolah yang memiliki populasi guru terbanyak di setiap 

kecamatannya. Setiap sekolah ditunjuk 5 orang guru sebagai sampel awal 

penelaahan sehingga jumlah guru yang mengikuti penelaahan awal berjumlah 

55 guru dan di beri 20 butir pernyataan untuk masing-masing variabel. 

 

Tabel 1.2 Penentuan jumlah sampel awal penelaahan. 

No. Kecamatan Sekolah Dasar Negeri Sampel 

1 Limo SDN Grogol 1 5 

2 Sukmajaya SDN Mekarjaya 13 5 

3 Bojongsari SDN Bojongsari 1 5 

4 Cipayung SDN Citayam 1 5 

5 Cimanggis SDN Tugu 1 5 

6 Cilodong SDN Cilodong 1 5 

7 Sawangan SDN Sawangan 1 5 

8 Cinere SDN Cinere 1 5 

9 Pancoran Mas SDN Depok Jaya 1 5 

10 Beji SDN Beji Timur 1 5 

11 Tapos SDN Sukamaju Baru 2 5 

Jumlah 55 

 

Data dari Gambar 1.1 yang merupakan hasil dari pra-penelaahan 

mengenai perilaku inovatif guru sekolah dasar negeri di kota Depok. Angka 

rata-rata menunjukkan bahwa pada proses terjadinya inovasi dari eksplorasi 

ide, menghasilkan ide, memperjuangkan ide, dan implementasi ide, terdapat 

penurunan dalam proses tersebut. Implementasi ide adalah hal yang sangat 

penting dikarenakan inovasi adalah sebuah ide yang telah diimplementasikan 

dengan tujuan yang positif, ketika sebuah ide belum diimplementasikan maka 

tidak dapat disebut sebagai sebuah inovasi. Rata-rata skor total dari perilaku 

inovatif adalah 3,25. Dengan merujuk kepada penilaian yang dilakukan dengan 

menggunakan skala penilaian 1-5, maka angka menunjukkan bahwa perilaku 

inovatif guru masih rendah. 
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Gambar 1.1 Hasil Penelaahan awal tentang Perilaku Inovatif Guru. 

 

Untuk mendukung terjadinya perilaku inovatif guru maka diperlukan 

peran kepemimpinan kepala sekolah yang dapat membimbing para guru untuk 

terus berinovasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di 

sekolah. Jenis kepemimpinan yang diprediksi dapat meningkatkan perilaku 

inovatif guru adalah kepemimpinan transformasional. Dalam lingkungan 

akademik, kepemimpinan transformasional dapat menyebabkan perubahan 

dalam strategi dan struktur yang mirip dengan yang terlihat dalam organisasi 

bisnis (Yu et al., 2002). Perilaku kerja yang inovatif dapat didorong oleh para 

pemimpin transformasional dengan melibatkan karyawan dalam kegiatan 

pembelajaran yang berbeda dan memungkinkan mereka untuk 

mengembangkan solusi alternatif untuk masalah tempat kerja (Li et al.,  2019). 

Hasil penelaahan awal mengenai kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dasar negeri di kota Depok dapat di lihat pada Gambar 1.2. Dari angka 

tersebut dapat diketahui nilai rata-rata pada indikator variabel kepemimpinan 

transformasional, sedangkan rata-rata variabel kepemimpinan 

transformasional adalah 3,31 yang menunjukkan bahwa angka tersebut masih 

rendah jika dilihat dari skala penilaian 1-5. 
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Gambar 1.2 Hasil Penelaahan awal tentang Kepemimpinan Transformasional. 

 

Selanjutnya faktor yang diprediksi dapat meningkatkan perilaku inovatif 

guru adalah Pembelajaran organisasi. Hasil penelaahan dari Lin dan Lee (2017), 

menyatakan bahwa manajemen perlu melihat pembelajaran organisasi 

sebagai inti dari inovasi, memanfaatkan proyek berbagi pengetahuan untuk 

transfer dan berbagi pengetahuan eksplisit antara anggota dalam organisasi. 

Ini sangat membantu untuk inovasi potensi dan generasi perilaku inovatif 

karyawan akan mengikuti proses ide generasi, advokasi, dan implementasi 

untuk mewujudkan perilaku inovatif. Ada beberapa ciri yang menandakan 

adanya keinginan atau terjadinya sebuah organisasi yang ingin terus 

berkembang melalui pembelajaran seperti memiliki komitmen untuk belajar, 

memiliki visi bersama, pikiran/pandangan yang terbuka dan berbagi 

pengetahuan terhadap sesama anggota organisasi. Dengan kuatnya 

pembelajaran organisasi sekolah diharapkan akan meningkatkan perilaku 

inovatif guru. 

 
Gambar 1.3 Hasil Penelaahan awal tentang Pembelajaran Organisasi. 

 

Hasil penelaahan awal mengenai pembelajaran organisasi sekolah dasar 

negeri di kota Depok dapat di lihat pada Gambar 1.3. Dari angka tersebut dapat 

diketahui nilai rata-rata pada indikator variabel pembelajaran organisasi, 
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sedangkan rata-rata variabel pembelajaran organisasi adalah 3,07 yang 

menunjukkan bahwa angka tersebut masih rendah jika dilihat dari skala 

penilaian 1-5. 

Kemudian faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap perilaku inovatif 

guru adalah efikasi diri. Efikasi diri memiliki ciri yaitu: kesanggupan dalam 

mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan resiko, dan 

keyakinan dalam meningkatkan kinerja. Seseorang akan dinilai efektif apabila 

mampu memecahkan masalah dengan tepat dan terus menggali potensi 

dirinya dengan terus belajar. Guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi 

memiliki gairah yang tinggi dalam bekerja/mengajar, siap menerima 

ide/kurikulum baru, sehingga dapat menggunakan metode baru dalam belajar 

yang lebih efektif (Khayati dan Sarjana, 2015). Dengan adanya efikasi yang 

tinggi diharapkan akan berpengaruh terhadap perilaku inovatif guru yang 

membutuhkan gairah yang tinggi dalam bekerja dan mau memulai ide baru 

dalam bekerja untuk menciptakan suatu metode baru dalam bekerja.  

 
Gambar 1.4 Hasil penelaahan awal tentang Efikasi Diri. 

 

Hasil penelaahan awal mengenai efikasi diri guru sekolah dasar negeri di 

kota Depok dapat di lihat pada Gambar 1.4. Dari angka tersebut dapat 

diketahui nilai rata-rata pada indikator variabel efikasi diri, sedangkan rata-rata 

variabel efikasi diri adalah 3,39 yang menunjukkan bahwa angka tersebut 

masih rendah jika dilihat dari skala penilaian 1-5. Dalam penelaahan ini akan 

diteliti faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi perilaku inovatif guru baik 

faktor internal maupun eksternal, faktor tersebut dapat berupa kepemimpinan 

sekolah, lingkungan organisasi dalam bekerja, dan faktor internal guru itu 

sendiri. 

 

 



 

 

 

 
 

KONSEP DAN TEORI  
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN 

 
A. PERILAKU INOVATIF 

Perilaku inovatif tidak bisa di pisahkan dari kreativitas, karena inovasi 

adalah kreativitas yang menghasilkan ide yang berguna bagi individu dan 

kelompok  (Jennifer dan Gareth, 2008: 143). 

 

 
Gambar 2.1 Dimensi Inovasi 

Sumber: (Jennifer dan Garet, 2008: 143) 

 

Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam 

pekerjaan sehari-hari, kedua adalah berusaha mengumpulkan informasi untuk 

mengatasi masalah tersebut, langkah ketiga adalah menghasilkan ide-ide 

kreatif untuk mengatasi masalah, langkah keempat adalah memilih ide kreatif 

yang dianggap paling efektif, yang kelima adalah implementasi dari ide kreatif 

tersebut sehinga menghasilkan inovasi baru dalam menghadapi suatu 

permasalahan. Perilaku Inovatif adalah penerapan sesuatu yang unik dan baru 

untuk diterapkan dalam pekerjaannya, perilaku inovatif tidak hanya mencakup 

perilaku inovasi dalam definisi pekerjaan pribadi, tetapi juga mencakup 

BAB  
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penciptaan dan implementasi inovasi di departemen karyawan atau di tingkat 

organisasi,  

 

"innovative behavior as an employee’s intentional introduction or 

application of new ideas, products, processes, and procedures to his or her 

work role, work unit, or organization" (Feirong dan Richard 2010).  

 

Mengembangkan dan menerapkan sistem kerja baru, mengikuti 

perkembangan dan inovasi teknologi terbaru, menciptakan strategi baru yang 

akan memungkinkan untuk mencapai target, menemukan sumber daya baru 

untuk mendukung implementasi ide-ide baru dan upaya untuk melindungi ide-

ide ini diperhitungkan dalam konteks perilaku inovatif anggota dan karyawan 

organisasi. Perilaku inovatif memiliki beberapa proses yaitu:  

1. Penciptaan peluang,  

2. Akuisisi sumber daya,  

3. Implementasi dan promosi, dan  

4. Proses aplikasi.  

 

Perilaku inovatif dibagi menjadi 3 tahap yaitu:  

1. Pengenalan masalah,  

2. Mencari ide pemecahan masalah dan mencari dukungan,  

3. Membangun model inovasi (Scott dan Bruce, 1994).  

 

Dengan melakukan sistem tersebut maka organisasi dapat melahirkan ide 

untuk pemecahan masalah dan menerapkannya di pekerjaannya. 28 makalah 

sebelumnya mengenai inovasi dan kreativitas dan menyimpulkan bahwa 

perilaku inovatif individu meliputi lima elemen konstituen yang adalah: 

a. Eksplorasi peluang,  

b. Generativitas,  

c. Investigasi formatif,  

d. Championing, dan  

e. Aplikasi (kleysen dan street, 2001). 
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Banyak peneliti dan penulis tertarik pada subjek yang mencoba untuk 

mengekspresikan perilaku inovatif dengan menarik perhatian pada 

pembentukan dan implementasi gagasan selanjutnya. Mereka juga 

menyatakan bahwa perilaku inovatif adalah proses bertahap termasuk 

kreativitas dan penerapan yang baru (Axtell et al., 2000). Singkatnya, inovasi 

dinyatakan sebagai gagasan yang terintegrasi pada satu titik, sementara 

kreativitas adalah berpikir secara berbeda. Tujuan utama dalam kreativitas 

adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi dalam perilaku inovatif 

itu adalah mencoba untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan 

mempraktekkan penemuan yang merupakan penyebab kreativitas. Dalam 

konteks ini, akan tepat untuk membedakan asal kreativitas sebagai sumber 

inovasi dan perilaku inovatif sebagai tahap penerapan pemikiran kreatif (West, 

2002), perilaku inovatif akan memungkinkan perusahaan untuk bersaing dan 

akibatnya akan memberi mereka keunggulan kompetitif. Para peneliti telah 

mengkarakterisasi perilaku inovatif sebagai praktik ide oleh anggota organisasi 

atau karyawan perusahaan untuk merangkul ide-ide produk, layanan, prosedur 

dan proses dalam keinginan dan keinginan mereka sendiri dan untuk 

menerapkan ide-ide ini untuk bisnis, unit atau organisasi mereka. 

Inovasi adalah mengubah nilai dan kepuasan yang diperoleh dari sumber 

daya oleh konsumen,  

"as changing the value and satisfaction obtained from resources by the 

consumer", Rogers mendefinisikannya sebagai gagasan, produk, atau 

layanan baru yang diadopsi dalam suatu organisasi, "an innovation is an 

idea, practice, or project that is perceived as new by an individual or other 

unit of adoption'' (Robinson, 2009).  

 

Dundon mengemukakan empat dimensi inovasi, yaitu kreativitas, strategi, 

aplikasi, dan profitabilitas (Gozukara dan Yildirim, 2016). Inovasi menghasilkan 

pangsa pasar yang lebih besar, peningkatan efisiensi, peningkatan 

pertumbuhan, dan pendapatan yang lebih besar (Shefer dan Frenkel, 2005). 

Inovasi juga memungkinkan organisasi untuk menyediakan produk dan 

layanan yang berbeda, yang pada akhirnya terkait dengan peningkatan kinerja 

keuangan (Zahra et al., 2017). "Innovative work behavior as the ability to 

actively work to produce new products, find new markets, new processes and 

new combinations", perilaku inovatif sebagai sebuah inisiatif dari karyawan 
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mengenai pengenalan proses baru, produk baru, pasar baru atau kombinasi 

semacam itu ke dalam organisasi. Perilaku inovatif dapat dipicu oleh proses 

pembelajaran organisasi, perubahan lingkungan eksternal dan karakteristik 

individu (Amo dan Kolvereid, 2011). Secara khusus, kinerja inovatif seorang 

individu terutama dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu faktor individu 

dan organisasi.  

Dalam hal ini konseptualisasi Scott dan Bruce (1994), untuk perilaku 

inovatif individu mengusulkan bahwa sikap individu dan praktik organisasi 

manajemen memiliki dampak pada tahap kognitif inovasi yang selanjutnya 

mempengaruhi perilaku inovatif seorang individu. Dalam hal ini, organisasi 

harus menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku inovatif individu yang 

akan berkontribusi pada organisasi, yang pada akhirnya mengarah pada inovasi 

organisasi. Sebagai contoh, seorang individu yang bekerja di sebuah organisasi 

yang menyediakan sumber belajar dan mendukung pertukaran informasi akan 

cenderung untuk mengekspresikan ide-ide barunya kepada anggota organisasi 

yang lain dan mencoba untuk mengimplementasikan ide inovatif tersebut. 

Inovasi dalam hal manajemen dan organisasi adalah proses yang menghasilkan 

penciptaan sesuatu yang baru.  

Bisnis yang inovatif biasanya diwujudkan melalui perilaku inovatif 

karyawan. Karyawan berkontribusi proses ini dengan menghadirkan ide-ide 

kreatif, proses dan metode, yang umumnya disebut perilaku inovatif (Mura et 

al., 2012). Perilaku inovatif berkaitan dengan perilaku tentang kreativitas 

seperti mencari peluang dan memproduksi ide-ide baru dan perilaku 

implementasi seperti menerapkan perubahan, informasi baru atau memajukan 

proses untuk kinerja yang lebih baik dari individu dan organisasi (Jeroen dan 

Deanne, 2010).  

Inovasi adalah proses menciptakan dan melakukan hal-hal baru yang 

diperkenalkan ke dalam pasar sebagai produk, proses, atau layanan. Inovasi 

melibatkan setiap aspek organisasi, mulai dari penelaahan hingga 

pengembangan, manufaktur, dan pemasaran. Satu tantangan terbesar 

organisasi adalah menghadirkan teknologi inovatif untuk kebutuhan pasar 

dengan cara yang paling hemat biaya. Inovasi dapat bersifat radikal, sistem, 

atau inkremental. Seorang radikal inovasi adalah terobosan besar yang 

mengubah atau menciptakan seluruh industri. Inovasi sistem menciptakan 

fungsionalitas baru dengan merakit bagian-bagian dalam cara baru. Inovasi 
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tambahan melanjutkan peningkatan teknis dan memperluas penerapan 

inovasi radikal dan sistem (Moorhead dan Griffin, 2014).  

Organisasi yang sukses saat ini harus mendorong inovasi dan menguasai 

seni perubahan, atau mereka akan menjadi kandidat kepunahan. Kemenangan 

akan jatuh ke organisasi yang mempertahankan fleksibilitas mereka, terus 

meningkatkan kualitas mereka, dan kalahkan persaingan mereka ke pasar 

dengan aliran inovasi yang konstan produk dan layanan. Karyawan organisasi 

dapat menjadi pendorong inovasi dan perubahan, atau mereka bisa menjadi 

batu sandungan utama. Tantangan bagi manajer adalah untuk merangsang 

kreativitas dan toleransi karyawan mereka terhadap perubahan. Bidang 

perilaku organisasi menyediakan banyak ide dan teknik untuk membantu 

mewujudkan inovasi (Robbins dan Judge, 2013).  

Tahap pertama dalam proses kreatif adalah pendidikan dan pelatihan 

formal, 1) persiapan: pendidikan dan pelatihan formal adalah cara yang paling 

efisien untuk menjadi akrab dengan banyak penelaahan dan pengetahuan. 

Untuk membuat kreatif dalam kontribusi untuk manajemen bisnis atau 

layanan bisnis, individu biasanya harus menerima pelatihan formal dan 

pendidikan dalam bisnis. Pendidikan bisnis formal bisa menjadi cara yang 

efektif bagi seorang individu untuk mendapatkan "kecepatan" dan mulai 

membuat kontribusi kreatif dengan cepat. 
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Gambar 2.2 Proses Kreatif 

Sumber: (Moorhead dan Griffin, 2014: 255) 

 

2) Inkubasi adalah tahap konsentrasi yang kurang intens di mana orang 

yang kreatif membiarkan pengetahuan dan ide-ide yang diperoleh 

berkembang sambil menunggu persiapan yang matang. 3) Insight adalah 

tahapan dalam proses kreatif di mana semua pemikiran dan ide yang tersebar 

selama inkubasi berkumpul untuk menghasilkan terobosan. 4) Dalam verifikasi, 

tahap akhir dari proses kreatif, validitas atau kebenaran wawasan ditentukan. 

Untuk banyak ide kreatif, verifikasi mencakup eksperimen ilmiah untuk 

menentukan apakah wawasan benar-benar mengarah pada hasil yang 

diharapkan. Verifikasi juga dapat mencakup pengembangan prototipe produk 

atau layanan. Prototipe adalah satu (atau sejumlah kecil) produk yang dibuat 

hanya untuk melihat apakah ide di balik produk baru ini benar-benar berhasil. 

Prototipe produk jarang dijual ke publik tetapi sangat berharga dalam 

memverifikasi wawasan yang dikembangkan dalam proses kreatif. Setelah 
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produk atau layanan baru dikembangkan, verifikasi di pasar adalah yang utama 

menguji ide kreatif di baliknya.  

Hasil penelaahan menunjukkan ada beberapa prediktor inovasi tingkat 

organisasi. Prediktor terkuat, tidak mengherankan, adalah sumber daya 

pengetahuan teknis. Organisasi lebih mungkin untuk mengadopsi inovasi 

ketika mereka memiliki karyawan yang memiliki keahlian teknis untuk 

memahami dan memfasilitasi proses implementasi. Penjelasan yang mungkin 

untuk temuan ini adalah bahwa tanpa keahlian teknis, tidak akan ada inovasi 

untuk diadopsi oleh organisasi. Dengan demikian, sebuah organisasi perlu 

mempekerjakan individu dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi. 

Prediktor inovasi paling kuat kedua adalah tingkat spesialisasi organisasi. 

Sebuah organisasi yang sangat khusus, seperti produsen sejumlah kecil produk, 

kemungkinan memiliki individu dengan tingkat keahlian teknis yang tinggi. 

Memiliki banyak spesialis teknis hanya membawa lebih banyak bakat untuk 

menangani masalah-masalah penting dan dapat memfasilitasi fertilisasi silang 

ide, yang keduanya pada akhirnya mengarah pada inovasi.  

Prediktor penting ketiga adalah tingkat komunikasi eksternal dalam suatu 

organisasi. Contoh prediktor ini adalah pakar teknis yang mempresentasikan 

temuan penelaahan mereka di konferensi dan berbagi ide dengan individu di 

organisasi lain. Organisasi yang mendorong komunikasi yang sering dengan 

lingkungan eksternal cenderung meningkatkan peluang membawa ide-ide 

inovatif dari luar. Komunikasi eksternal juga memberikan anggota organisasi 

kesempatan untuk menguji validitas ide-ide mereka pada orang-orang di luar 

organisasi. Bagi mereka yang memiliki banyak spesialisasi teknis, komunikasi 

eksternal mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan umpan 

balik yang tidak memihak atas ide-ide mereka. Satu studi baru-baru ini 

menemukan bahwa karyawan di organisasi berbasis proyek dan pengetahuan 

intensif lebih inovatif di tempat kerja ketika mereka tertanam dalam struktur 

sosial yang relevan dengan proyek atau bidang pengetahuan tertentu di luar 

organisasi. Prediktor keempat inovasi diidentifikasi sebagai diferensiasi 

fungsional. Tingkat diferensiasi fungsional yang tinggi berarti bahwa 

spesialisasi fungsional yang berbeda dan dapat diidentifikasi ada dalam suatu 

organisasi. Sebagai contoh, sebuah organisasi dengan tingkat diferensiasi 

fungsional yang tinggi mungkin memiliki divisi penelaahan dan pengembangan 

dengan struktur departemen berdasarkan spesialisasi teknis. Diferensiasi 
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fungsional tingkat tinggi mengarah pada inovasi karena kelompok karyawan 

yang memiliki spesialisasi fungsional yang sama lebih mampu menguraikan ide 

dan karenanya mengembangkan inovasi. Dalam banyak kasus, ini membantu 

karena koalisi berbasis spesialisasi dapat membantu memfasilitasi perubahan 

dan inovasi administratif (Jex dan Britt, 2008).  

Setiap orang kreatif, tetapi beberapa orang tampaknya lebih kreatif 

daripada yang lain. Empat ciri utama orang kreatif adalah kecerdasan, 

ketekunan, pengetahuan dan pengalaman materi pelajaran, dan gaya berpikir 

inventif. Pertama, orang kreatif memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk 

mensintesis informasi, menganalisis ide, dan menerapkan idenya. Kemudian 

mereka memiliki kapasitas untuk mengevaluasi kegunaan potensial dari ide-

ide mereka. Kegigihan adalah ciri kedua orang kreatif. Faktanya adalah bahwa 

inovasi lebih banyak berasal dari coba-coba daripada dari kecerdasan dan 

pengalaman. Kegigihan mendorong orang-orang kreatif untuk terus 

mengembangkan dan menguji setelah orang lain menyerah. Dengan kata lain, 

orang yang mengembangkan lebih banyak produk dan layanan kreatif adalah 

mereka yang mengembangkan lebih banyak ide yang tidak berhasil. Kegigihan 

ini didasarkan pada kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi dan tingkat 

kepercayaan diri yang sedang atau tinggi.  

Ciri ketiga dari orang-orang kreatif adalah mereka memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang cukup dalam bidang tersebut. Pakar kreativitas 

menjelaskan bahwa menemukan ide-ide baru membutuhkan pengetahuan 

tentang dasar-dasarnya. Ciri keempat orang kreatif adalah memiliki gaya 

berpikir inventif. Tipe kreatif adalah pemikir yang berbeda dan pengambil 

risiko. Mereka tidak terganggu dengan membuat kesalahan atau bekerja 

dengan informasi yang ambigu. Mereka memandang masalah secara luas, 

tidak suka mematuhi aturan atau status, dan tidak peduli dengan persetujuan 

sosial atas tindakan mereka.  

Salah satu model kreativitas yang paling awal dan paling berpengaruh 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. Tahap pertama adalah persiapan, usaha orang 

atau kelompok untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai 

masalah atau peluang. Persiapan melibatkan pengembangan pemahaman 

yang jelas tentang apa yang ingin anda capai melalui solusi baru, kemudian 

secara aktif mempelajari informasi yang tampaknya terkait dengan topik. 
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Gambar 2.3 Model Kreativitas 

(McShane dan Von Glinow, 2015: 240) 

 

Tahap kedua, yang disebut inkubasi, adalah tahap pemikiran reflektif. 

Kami mengesampingkan masalah itu, tetapi pikiran kami masih 

mengerjakannya di latar belakang. Kondisi penting di sini adalah 

mempertahankan kesadaran tingkat rendah dengan sering meninjau kembali 

masalah. Inkubasi tidak berarti Anda melupakan masalah atau isu tersebut. 

Inkubasi membantu pemikiran divergen, membingkai ulang masalah dengan 

cara yang unik dan menghasilkan pendekatan yang berbeda untuk masalah 

tersebut. Ini kontras dengan pemikiran konvergen yang menghitung "jawaban 

benar" yang diterima secara konvensional untuk masalah logis. Pemikiran 

divergen memisahkan kita dari model mental yang ada sehingga kita dapat 

menerapkan konsep atau proses dari bidang kehidupan yang sama sekali 

berbeda. Tahap ketiga adalah wawasan, mengacu pada pengalaman tiba-tiba 

menjadi sadar akan ide unik. Wawasan sering digambarkan secara visual 

sebagai bola lampu, tetapi gambar yang lebih baik adalah kilatan cahaya 

singkat atau mungkin lilin yang berkedip-kedip karena kepingan inspirasi ini 

cepat berlalu dan dapat hilang dengan cepat jika tidak didokumentasikan. 

Karena alasan ini, banyak orang kreatif selalu menyimpan jurnal atau buku 

catatan di dekatnya, sehingga mereka dapat mencatat ide-ide ini sebelum 

menghilang. Wawasan hanyalah ide kasar, kegunaannya masih membutuhkan 

verifikasi melalui evaluasi dan eksperimen secara sadar. Jadi, meskipun 

verifikasi dicap sebagai tahap akhir kreativitas, ini sebenarnya merupakan awal 

dari proses panjang eksperimentasi dan kreativitas lebih lanjut. 

Perilaku inovatif adalah penerapan sesuatu yang baru dan berguna dalam 

pekerjaan berupa penerapan strategi, metode, teknik, teknologi, sistem dalam 

rangka pemecahan masalah atau menghadapi perubahan yang terjadi. Inovasi 

merupakan hasil dari proses ide kreatif mulai dari eksplorasi peluang/ide, pada 

tahap ini seseorang mencari permasalahan yang terjadi disekitarnya dan 
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menghasilkan ide dengan menjabarkan faktor yang dapat menyelesaikan 

permasalahan untuk kemudian melakukan promosi ide untuk mencari 

dukungan atas ide yang telah diperoleh. Proses terakhir adalah melakukan 

implementasi terhadap ide yang telah ditemukan dan dipromosikan agar 

berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Organisasi yang memiliki karyawan 

berperilaku inovatif yang tinggi akan mudah untuk melakukan adaptasi 

terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan organisasi, hal ini sangat 

diperlukan bagi organisasi untuk berkembang dalam menciptakan produk baru 

dan menyelesaikan segala permasalahan di dalam organisasi dengan 

menghasilkan inovasi yang baru.  

Berdasarkan definisi para ahli, dapat disintesiskan bahwa perilaku inovatif 

adalah perilaku yang menerapkan strategi atau metode, teknik, dan teknologi 

baru yang bermanfaat dalam rangka menyelesaikan permasalahan, melakukan 

pengembangan produk, atau perbaikan kualitas dengan dimensi:  

1. Eksplorasi ide,  

2. Menghasilkan ide,  

3. Memperjuangkan ide, dan  

4. Implementasi ide. 

 

B. EFIKASI DIRI 

Menurut Hellriegel dan Slocum (2011: 151), menyatakan bahwa: 

"self-efficacy is the individuals estimate of his or her own ability to perform 

a specific task in a particular situation",  

 

Estimasi individu tentang kemampuannya sendiri untuk melakukan tugas 

tertentu dalam situasi tertentu. Semakin besar kemampuan yang dirasakan 

karyawan untuk melakukan tugas, semakin tinggi Efikasi diri. Karyawan dengan 

efikasi diri yang tinggi percaya bahwa: 

a. mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan, 

b. mereka mampu melakukan upaya yang diperlukan, dan  

c. tidak ada kejadian di luar yang akan membuat mereka tidak dapat tampil 

pada tingkat tinggi.  
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Efikasi diri memiliki tiga dimensi, yaitu:  

1. besaran (atau tingkat),  

2. kekuatan dan  

3. keadaan umum.  

 

Lenz dan Bagget (2002: 23), menjelaskan  besaran/level (tingkat kesulitan) 

mengacu pada seberapa sulit seseorang menemukan untuk mengadopsi 

perilaku tertentu.  Aspek ini berimplikasi pada pemilihan perilaku yang akan 

dicoba individu berdasarkan pemahamannya terhadap tingkat kesulitan tugas. 

Apabila tugas-tugas yang dibebankan pada individu disusun menurut tingkat 

kesulitannya, maka perbedaan efikasi diri secara individual mungkin terbatas 

pada tugas-tugas yang sederhana, menengah atau tinggi. Individu akan 

berupaya melakukan tugas yang dianggap dapat dilaksanakan dan 

menghindari situasi dan perilaku yang di luar batas kemampuannya. Kekuatan 

mencerminkan seberapa yakin seseorang mampu melakukan tugas tertentu, 

aspek ini berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan seseorang atas 

kemampuannya. Pengharapan yang kuat dan mantap pada individu akan 

mendorong untuk gigih dalam berupaya mencapai tujuan, sekalipun mungkin 

belum memiliki pengalaman yang menunjang. 

 

 
Gambar 2.4 Dimensi Efikasi Diri 

Sumber: (Lenz dan Bagget, 2002: 11) 
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Sebaliknya pengharapan yang lemah dan ragu-ragu terhadap kemampuan 

diri akan mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak 

menunjang. Keadaan umum mengacu pada sejauh mana keyakinan efikasi diri 

berhubungan positif, baik dalam domain perilaku, di seluruh domain perilaku 

atau lintas waktu.  

 

"Self efficacy is beliefs of personal efficacy can shape the course lives take 

by influencing they types of activities and environments people choose",  

 

Efikasi diri didefinisikan sebagai kepercayaan orang tentang kemampuan 

mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja yang ditunjuk yang melakukan 

pengaruh terhadap peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka.  

Menurut Bandura dalam penelaahan yang dilakukan oleh Hsiao et al. 

(2011), individu dengan keyakinan self-efficacy yang tinggi lebih cenderung 

memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi dan komitmen yang lebih tinggi untuk 

mentolerir frustrasi dan tetap fokus pada tugas ketika hambatan muncul. 

Efikasi Diri adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk 

memberikan pengetahuan yang berharga bagi orang lain, seperti yang 

dinyatakan oleh (Shaari et al., 2014). Dalam beberapa penelaahan, efikasi diri 

adalah evaluasi diri dan kepercayaan diri pada keterampilan dan kemampuan 

pribadi untuk menanggapi pertanyaan yang di posting oleh anggota lain, dan 

untuk memberikan pengetahuan yang berharga dan bermanfaat bagi orang 

lain (Widyani et al., 2017). 

Jika karyawan memiliki efikasi diri yang rendah, mereka percaya bahwa 

sekeras apa pun mereka berusaha, sesuatu akan terjadi untuk mencegah 

mereka mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Efikasi diri memengaruhi 

pilihan tugas orang dan berapa lama mereka akan menghabiskan waktu untuk 

mencapai tujuan mereka. Misalnya, pe-golf pemula yang hanya mengambil 

beberapa pelajaran mungkin melakukan ronde yang baik. Dalam keadaan 

seperti itu, pegolf mungkin mengaitkan skor dengan "keberuntungan pemula" 

dan bukan karena kemampuan. Tetapi, setelah banyak pelajaran dan jam 

latihan, seorang individu dengan efikasi diri rendah yang masih belum bisa 

memecahkan 100 mungkin memutuskan bahwa tuntutan permainan terlalu 

besar untuk dibenarkan menghabiskan waktu lagi di atasnya. Namun, individu 

dengan efikasi diri yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk meningkatkan 
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permainannya. Upaya ini mungkin termasuk mengambil lebih banyak pelajaran, 

menonton rekaman video ayunan individu itu sendiri, dan berlatih lebih keras 

dan lebih lama.  

Efikasi diri berdampak pada pembelajaran dalam tiga cara: 1) Efikasi diri 

memengaruhi aktivitas dan tujuan yang dipilih individu untuk diri mereka 

sendiri. Dalam kontes penjualan di "Pioneer Telephone Cooperative di 

Kingfisher", Oklahoma, karyawan dengan efikasi diri yang rendah tidak 

menetapkan tujuan yang menantang atau “melebar”. Orang-orang ini tidak 

malas, mereka hanya berpikir bahwa mereka akan gagal mencapai tujuan yang 

tinggi. Karyawan dengan efikasi diri yang tinggi berpikir bahwa mereka mampu 

mencapai tujuan dengan kinerja tinggi dan melakukannya. 2) Efikasi diri 

memengaruhi upaya yang dilakukan individu pada pekerjaan. Individu dengan 

efikasi diri yang tinggi bekerja keras untuk mempelajari tugas-tugas baru dan 

yakin bahwa upaya mereka akan dihargai. Individu dengan efikasi diri yang 

rendah kurang percaya diri pada kemampuan mereka untuk berhasil dan 

melihat upaya ekstra mereka sebagai sia-sia karena mereka cenderung gagal. 

3) Efikasi diri memengaruhi kegigihan yang dialami seseorang dengan tugas 

kompleks. Karena efikasi diri yang tinggi orang yakin bahwa mereka akan 

berkinerja baik, mereka cenderung bertahan meskipun ada hambatan atau 

dalam menghadapi kemunduran sementara.  

Menurut Jennifer dan Gareth (2008: 141), efikasi diri adalah kepercayaan 

seseorang tentang kemampuannya untuk berhasil melakukan perilaku 

tertentu. Efikasi diri memiliki efek yang kuat pada pembelajaran karena orang-

orang mencoba untuk belajar hanya perilaku-perilaku yang mereka pikir dapat 

dilakukan dengan sukses. Efikasi diri mengacu pada penilaian yang dibuat 

orang tentang kemampuan mereka untuk melakukan tindakan yang diperlukan 

untuk menghadapi situasi prospektif, individu yang memiliki efikasi diri percaya 

bahwa mereka dapat menguasai beberapa tugas tertentu. Efikasi diri 

menentukan berapa banyak usaha yang akan dikeluarkan orang dan berapa 

lama mereka akan bertahan dalam menghadapi hambatan atau pengalaman 

yang menegangkan. Menurut Miner (2005: 163),  

"self-efficacy is a person’s judgment of how well one can execute courses 

of action required to deal with prospective situations; it is positively 

related to future performance",  
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Efikasi diri adalah penilaian seseorang tentang seberapa baik seseorang 

dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi situasi 

prospektif; itu terkait positif dengan kinerja masa depan. Efikasi diri yang tinggi 

terkait dengan keyakinan seseorang dalam memiliki keterampilan khusus 

untuk menyelesaikan pekerjaan secara produktif dengan bantuan minimal dari 

orang lain atau tanpa bantuan orang lain (Hsieh et al., 2012).  

Bandura dalam Lenz dan Bagget (2002), menjelaskan lebih rinci bahwa 

ada 4 proses dalam efikasi diri yaitu:  

a. proses kognitif, fungsi utama pemikiran adalah memungkinkan orang 

untuk memprediksi peristiwa dan mengembangkan cara untuk 

mengendalikannya terhadap hal yang memengaruhi kehidupan mereka. 

Keterampilan seperti itu membutuhkan pemrosesan informasi kognitif 

yang efektif yang mengandung banyak ambiguitas dan ketidakpastian. 

Dalam mempelajari aturan-aturan prediktif dan regulatif, orang harus 

menggunakan pengetahuan mereka untuk membangun pilihan, 

menimbang dan mengintegrasikan faktor-faktor prediktif, untuk menguji 

dan merevisi penilaian mereka terhadap hasil langsung dan jarak jauh dari 

tindakan mereka, dan untuk mengingat faktor-faktor mana yang telah 

mereka uji dan seberapa baik mereka telah bekerja.  

b. Proses motivasi, keyakinan diri akan efikasi memainkan peran kunci dalam 

pengaturan motivasi diri. Kebanyakan motivasi manusia dihasilkan secara 

kognitif. Orang memotivasi diri mereka sendiri dan membimbing tindakan 

mereka secara antisipatif dengan latihan pemikiran ke depan. Keyakinan 

efikasi diri berkontribusi pada motivasi dalam beberapa cara: mereka 

menentukan tujuan yang ditetapkan orang untuk diri mereka sendiri, 

berapa banyak usaha yang mereka keluarkan, berapa lama mereka 

bertahan dalam menghadapi kesulitan, dan ketahanan mereka terhadap 

kegagalan. Ketika dihadapkan dengan rintangan dan kegagalan, orang-

orang yang memendam keraguan diri tentang kemampuan mereka akan 

memperlambat upaya mereka atau menyerah dengan cepat. Mereka yang 

memiliki keyakinan kuat pada kemampuan mereka mengerahkan upaya 

lebih besar ketika mereka gagal menguasai tantangan. Ketekunan yang 

kuat berkontribusi pada pencapaian kinerja.  

c. Proses afektif, keyakinan orang-orang dalam kemampuan mengatasi 

mereka mempengaruhi seberapa banyak stres dan depresi yang mereka 
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alami dalam situasi yang mengancam atau sulit, serta tingkat motivasi 

mereka. Efektivitas diri yang dirasakan untuk melakukan kontrol terhadap 

stresor memainkan peran sentral dalam gairah kecemasan. Orang-orang 

yang percaya mereka dapat melakukan kontrol atas ancaman tidak akan 

memengaruhi kinerja mereka. Tetapi mereka yang percaya bahwa mereka 

tidak dapat mengelola ancaman mengalami kecemasan tinggi.  

d. Proses seleksi, diskusi sejauh ini berpusat pada proses yang diaktifkan 

efikasi yang memungkinkan orang untuk menciptakan lingkungan yang 

bermanfaat dan untuk melakukan kontrol atas yang mereka temui hari 

demi hari. Sebagian orang adalah produk dari lingkungan mereka. Oleh 

karena itu, keyakinan akan efikasi pribadi dapat membentuk kehidupan 

yang diambil dengan memengaruhi jenis kegiatan dan lingkungan yang 

dipilih orang. Orang menghindari kegiatan dan situasi yang mereka yakini 

melebihi kemampuan mereka. Tetapi mereka dengan mudah melakukan 

kegiatan yang menantang dan memilih situasi yang mereka anggap 

mampu mereka tangani. 

 

Efikasi diri adalah keyakinan bahwa kita dapat melakukan secara memadai 

dalam situasi tertentu. Perasaan kapabilitas orang mempengaruhi persepsi, 

motivasi, dan kinerja mereka. Kebanyakan individu bahkan tidak mencoba 

melakukan sesuatu, seperti menerima promosi atau menggunakan komputer, 

ketika mereka berharap tidak efektif. Orang menghindari orang lain dan situasi 

di mana mereka merasa tidak mampu. Bandura percaya bahwa persepsi 

tentang kemampuan seseorang paling baik dianggap sebagai serangkaian 

evaluasi khusus. Individu mengevaluasi prestasi masa lalu dan aktual mereka, 

kinerja orang lain, dan stres emosional mereka sendiri. Selain mempengaruhi 

pilihan aktivitas, tugas, dan situasi seseorang, evaluasi ini juga mempengaruhi 

seberapa banyak usaha yang dikeluarkan dan berapa lama orang tersebut 

terus berusaha untuk berhasil.  

Seseorang dengan efikasi diri yang tinggi adalah orang yang positif, 

didorong oleh kesuksesan, dan berorientasi pada tujuan. Ketika mereka 

membutuhkan bantuan, mereka mencari bantuan nyata dan bukan jaminan 

atau dukungan emosional. Di sisi lain, seseorang dengan efikasi diri yang 

rendah melihat masalah dan kekhawatiran dan berpikir dalam istilah gagal atau 

tidak mampu melakukan pekerjaan berkualitas tinggi. Seseorang yang memiliki 
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efikasi diri yang tinggi lebih termotivasi untuk berprestasi pada tingkat 

pencapaian yang tinggi. Efikasi diri mungkin penting dalam hal melatih 

karyawan untuk meningkatkan keterampilan yang mereka yakini tidak 

memadai untuk bekerja dengan baik. Efikasi diri juga dapat menjadi faktor 

dalam umpan balik yang diberikan melalui program evaluasi kinerja. Individu 

dengan efikasi diri yang tinggi dapat menanggapi identifikasi area masalah 

dengan cara yang lebih agresif, korektif tetapi terkadang mementingkan diri 

sendiri daripada karyawan yang memiliki efikasi diri rendah. 

 

 
Gambar 2.5 Aplikasi Efikasi Diri 

Sumber: (Gibson et al., 2012: 114) 

  

Selain itu, telah disarankan bahwa efikasi diri relevan dengan kesempatan 

kerja yang sama. Budaya mungkin memiliki efek yang signifikan pada efikasi 

diri dan sebagai tenaga kerja yang lebih beragam memasuki arus utama, ini 

bisa menjadi isu penting. Individu dengan efikasi diri yang rendah dapat 

mempertahankan hambatan internal untuk kemajuan dan menjadi pasif. 

Kurangnya panutan yang berhasil di kalangan minoritas dapat menimbulkan 

keraguan diri tentang kemajuan. Mungkin pelatihan efikasi diri bisa membantu 

anggota kelompok minoritas meminimalkan penghalang keraguan diri untuk 

sukses. Perilaku manusia secara ekstensif dimotivasi dan diatur melalui latihan 

pengaruh diri.  
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Di antara mekanisme pengaruh diri, tidak ada yang lebih fokus atau 

meresap daripada keyakinan pada efikasi pribadi seseorang. Kecuali orang 

percaya bahwa mereka dapat menghasilkan efek yang diinginkan dan 

mencegah yang tidak diinginkan dengan tindakan mereka, mereka memiliki 

sedikit insentif untuk bertindak atau bertahan dalam menghadapi kesulitan. 

Apa pun faktor lain yang dapat berfungsi sebagai pemandu dan motivator, 

mereka berakar pada keyakinan inti bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk 

menghasilkan hasil yang diinginkan. Keyakinan pada kemampuan seseorang 

adalah sumber daya pribadi yang vital dan banyak didokumentasikan oleh 

meta-analisis temuan dari beragam bidang fungsi. Efikasi diri yang dirasakan 

didasarkan pada perspektif agen dari teori kognitif sosial. Menjadi agen berarti 

secara sengaja mempengaruhi fungsi dan kondisi kehidupan seseorang. Dalam 

pandangan ini, orang adalah kontributor bagi keadaan hidup mereka bukan 

hanya produk dari mereka. Bukti konvergen dari studi eksperimental dan 

lapangan terkontrol memverifikasi bahwa kepercayaan pada kemampuan 

seseorang berkontribusi secara unik terhadap motivasi dan tindakan. Efikasi 

diri yang dirasakan menempati peran penting dalam struktur kausal karena 

mempengaruhi fungsi manusia tidak hanya secara langsung, tetapi melalui 

dampaknya pada kelas determinan penting lainnya. 

Faktor penentu ini termasuk aspirasi tujuan, insentif dan disinsentif yang 

berakar pada harapan hasil, dan hambatan yang dirasakan dan struktur 

peluang dalam sistem sosial. Di antara determinan yang berbeda, efikasi diri 

muncul sebagai prediktor terkuat. Keyakinan efikasi mempengaruhi motivasi 

dan tindakan diri melalui dampaknya terhadap tujuan dan aspirasi. Hal ini 

sebagian atas dasar keyakinan efikasi bahwa orang memilih tantangan tujuan 

apa yang harus dilakukan, seberapa banyak upaya yang diinvestasikan dalam 

upaya tersebut, dan berapa lama untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan.  
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Gambar 2.6 Jalur Pengaruh Efikasi Diri 

Sumber: (Locke, 2009: 180) 

 

Ketika dihadapkan dengan rintangan, kemunduran dan kegagalan, 

mereka yang meragukan kemampuan mereka mengendurkan upaya mereka, 

menyerah sebelum waktunya, atau menerima solusi yang lebih buruk. Mereka 

yang memiliki keyakinan kuat pada kemampuan mereka melipat gandakan 

upaya mereka untuk menguasai tantangan. Efikasi yang dirasakan juga 

memainkan peran berpengaruh dalam potensi insentif dan disinsentif dari 

harapan hasil. Hasil yang diantisipasi orang sangat bergantung pada keyakinan 

mereka tentang seberapa baik mereka dapat tampil dalam situasi tertentu. 

Mereka yang memiliki efisiensi tinggi mengharapkan untuk mendapatkan hasil 

yang baik melalui kinerja yang baik, sedangkan mereka yang mengharapkan 

kinerja yang buruk dari diri mereka sendiri memunculkan hasil yang negatif. 

Hasil yang diantisipasi dapat berupa biaya dan manfaat materi, pujian dan 

teguran sosial, dan reaksi afektif yang menyetujui dan mencela diri sendiri.  

Efikasi diri merupakan estimasi individu terhadap kemampuannya dalam 

mengerjakan sebuah tugas. Semakin tinggi efikasi diri seseorang, maka 

semakin tinggi tingkat kepercayaan dirinya bahwa mereka dapat 

menyelesaikan sebuah tugas, namun jika seseorang memiliki tingkat efikasi diri 

yang rendah maka semakin rendah kepercayaan dirinya dan menganggap 

bahwa mereka tidak dapat melaksanakan tugas. Dalam menghadapi sebuah 

tugas, seseorang cenderung memilih tugas yang lebih mudah sesuai dengan 

kepercayaan terhadap kemampuan dirinya. Jika mereka menemukan 
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hambatan, seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi tidak akan mudah 

menyerah dalam menghadapi kesulitan, dan orang yang memiliki efikasi diri 

yang tinggi akan mampu menghadapi segala rintangan di segala kondisi, baik 

dalam kondisi waktu yang tidak tepat, kondisi kesehatan fisik, maupun kondisi 

tekanan mental yang kurang baik. Sebaliknya, seseorang yang memiliki efikasi 

diri yang rendah akan putus asa dan menyerah sebelum mereka mencoba 

menghadapi sebuah permasalahan atau sebuah perubahan yang terjadi, hal ini 

sangat merugikan bagi dirinya sendiri dan organisasi yang dituntut beradaptasi 

terhadap perubahan. 

Berdasarkan definisi para ahli, dapat disintesiskan bahwa efikasi diri 

adalah tingkat kepercayaan diri individu terhadap kemampuan yang 

dimilikinya untuk menyelesaikan sebuah tugas yang telah diberikan dalam 

berbagai kondisi berdasarkan target yang telah ditetapkan dengan dimensi:  

1. tingkat kesulitan,  

2. tingkat kekuatan, dan  

3. keadaan umum. 

 

C. PEMBELAJARAN ORGANISASI 

Pembelajaran organisasi merupakan faktor penting untuk kinerja jangka 

panjang organisasi dan kelangsungan hidup organisasi, "organizational 

learning is an important determinant of long-term performance and survival 

for organizations" (Yukl, 2009)    

 

 
Gambar 2.7 Dimensi Organizational Learning 

Sumber: (Akuzum, 2014) 

 

Pembelajaran organisasi adalah proses kegiatan berkelanjutan yang 

melihat pembelajaran adalah hal yang sangat mendasar bagi sebuah organisasi 

dengan memperhatikan komitmen belajar, berbagi visi, pikiran terbuka, dan 

transfer pengetahuan dengan organisasi Lin dan Lee (2017). 
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…it is a process of continuous actions which view learning as the most 

fundamental value for an organization. It also allows the sharing of the 

vision of future developments with members in the organization, 

encourages members to do creative thinking beyond the rules, boosts the 

mutual understanding in order to realize the shared vision via the learning 

and sharing of knowledge across different departments within the 

organization. 

 

Pembelajaran organisasi dinyatakan sebagai proses mencapai 

pengetahuan dan konseptualitas baru dengan definisi paling umum dan 

singkat (Tippins dan Sohi, 2003). Pembelajaran organisasi adalah produksi 

informasi dalam kaitannya dengan keberadaan setiap kelompok hubungan 

sebab dan akibat dan hubungan yang didirikan oleh organisasi, pembelajaran 

organisasi dan individu berbeda satu sama lain. Mereka menyatakan bahwa 

individu bereaksi secara berbeda terhadap rangsangan yang sama selama 

pembelajaran individu namun sekelompok rangsangan yang berbeda bereaksi 

sama selama pembelajaran organisasi.  

Tindakan organisasi mengarah pada kinerja yang lebih baik dalam 

menghadapi pembelajaran organisasi, selain itu peningkatan informasi sebagai 

transformasi kognitif dan peningkatan tindakan sebagai transformasi perilaku. 

Pembelajaran organisasi sebagai proses yang berkelanjutan dari perubahan 

konseptual menjadi perilaku dan peningkatan kinerja, pembelajaran organisasi 

dapat dievaluasi dalam tiga bagian secara berlapis. Yang pertama berkaitan 

dengan pemahaman, anggota organisasi dipromosikan ke ide-ide yang belum 

dikembangkan dan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan mereka dan 

untuk berpikir dengan berbagai cara di bagian ini. Bagian kedua terkait dengan 

perilaku. Anggota organisasi mulai mengasimilasi ide-ide mereka dan 

mengubah perilaku mereka di bagian ini. Bagian terakhir dapat dinyatakan 

sebagai peningkatan kualitas sebagai akibat dari perubahan perilaku dan 

munculnya lebih banyak upaya untuk mengarahkan peningkatan 

menguntungkan yang dapat diukur seperti hasil nyata.  

Pembelajaran organisasi lebih menyeluruh berdasarkan pemanfaatan 

informasi dan kemampuan anggota organisasi bahwa organisasi menghasilkan 

pengetahuan meningkatkan tingkat pengetahuan mereka dan sebagai konsep 

yang diwujudkan oleh pengetahuan dan direalisasikan dengan asimilasi. 
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Calantone et al. (2002), mengusulkan bahwa sebuah organisasi 

mengumpulkan pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber dan 

memastikan aktivitas mereka dan panduan untuk aplikasi dalam operasi masa 

depan. Mereka mengusulkan empat elemen konstituen untuk pembelajaran 

organisasi sebagai kriteria penilaian yang dijelaskan sebagai berikut:  

1. Komitmen untuk belajar: Belajar harus dipandang sebagai nilai berakar 

utama bagi perusahaan dan harus berakar dalam pada budaya organisasi. 

Nilai ini juga mempengaruhi seberapa aktif anggotanya akan bertindak 

dengan sikap belajar.  

2. Visi bersama: Manajemen harus berbagi visi perusahaan untuk 

pengembangan di masa depan dan selanjutnya memberikan arahan 

pembelajaran untuk membuat komitmen kepada perusahaan dan 

mencapai tujuan. 

3. Pikiran terbuka: Ini berkaitan dengan pemikiran kreatif di luar aturan dan 

tingkat kepercayaan dan asumsi untuk secara aktif menantang konvensi 

yang ada yang telah diadakan untuk jangka panjang.  

4. Berbagi pengetahuan dalam organisasi: Keyakinan keseluruhan organisasi 

dapat ditingkatkan dengan pembelajaran dan difusi pengetahuan lintas 

departemen. Pengetahuan dan pengalaman dari berbagai departemen 

harus diakumulasikan dan disimpan dalam memori organisasi untuk 

meningkatkan kinerja organisasi.  

 

Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi, sangat penting untuk menjadi 

pandai menciptakan, memperoleh, mengubah, dan memanfaatkan 

pengetahuan sehingga dapat memperbaiki perilakunya dengan pembelajaran 

organisasi untuk mengatasi dengan baik dengan lingkungan yang cepat 

berubah (Bratianu, 2018). Pembelajaran organisasi dinilai dari dua perspektif 

baik secara budaya maupun struktural. Pembelajaran organisasional struktural 

dapat dinyatakan sebagai organisasi pengaturan dan praktik fungsional sesuai 

dengan perolehan sistematis, pemeriksaan, penyimpanan, dan transfer 

informasi tentang kinerja organisasi dan anggota organisasi.  

Dalam hal budaya, kualitas yang mempengaruhi pembelajaran organisasi 

terdiri dari makna dan keyakinan yang dibagikan oleh emosi (Popper dan 

Lipshitz, 2016). Pembelajaran organisasi adalah proses mengelola informasi 

dan pengetahuan untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik antara organisasi 
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dan lingkungannya. Proses melalui pemimpin untuk menanamkan dalam 

semua anggota organisasi keinginan untuk menemukan cara baru untuk 

meningkatkan efektivitas organisasi (Jennifer dan Gareth, 2008).  

Perubahan lingkungan teknologi, dan khususnya kemajuan teknologi 

informasi (TI), juga memiliki efek penting pada perilaku organisasi dan 

prosedur. TI telah meningkatkan efektivitas dengan membantu organisasi 

meningkatkan kualitas produknya, menurunkan biayanya, dan dengan 

mempromosikan kreativitas serta pembelajaran dan inovasi organisasi. Tidak 

hanya penting bahwa individu belajar untuk melakukan perilaku yang 

berkontribusi pada efektivitas organisasi tetapi juga bahwa organisasi secara 

keseluruhan mengadopsi mentalitas belajar.  

Pembelajaran organisasi melibatkan penanaman semua anggota 

organisasi dengan keinginan untuk menemukan cara baru untuk meningkatkan 

efektivitasnya. Selain itu, organisasi pembelajar memastikan anggotanya 

benar-benar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk belajar secara 

terus menerus. Mereka juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan 

bahwa ide-ide baru ditindaklanjuti dan pengetahuan dibagikan ke seluruh 

organisasi. Pembelajaran organisasi sangat penting bagi organisasi di 

lingkungan yang berubah dengan cepat. 

Ahli teori pembelajaran Peter Senge dalam (Jennifer dan Gareth, 2008) 

telah mengidentifikasi lima kegiatan utama yang menjadi pusat organisasi 

pembelajaran yaitu:  

1. Mendorong penguasaan pribadi atau efikasi diri yang tinggi. Agar anggota 

organisasi berusaha menemukan cara baru untuk meningkatkan 

efektivitas organisasi, mereka harus memiliki keyakinan pada kemampuan 

mereka untuk melakukannya.  

2. mengembangkan skema kompleks untuk memahami aktivitas kerja. Agar 

para anggota organisasi mempelajari cara-cara baru untuk memotong 

biaya atau meningkatkan pendapatan, mereka harus memiliki apresiasi 

tidak hanya terhadap pekerjaan mereka sendiri tetapi juga bagaimana 

pekerjaan yang mereka lakukan mempengaruhi pekerjaan orang lain dan 

organisasi secara keseluruhan.  

3. Mendorong belajar dalam kelompok dan tim. Penemuan baru sering 

terjadi dalam kelompok dan tim, anggota kelompok dan tim perlu 

berusaha untuk menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu dan 
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mengelola proses pembelajaran dengan, misalnya, meningkatkan efikasi 

diri anggota kelompok yang mungkin mempertanyakan kemampuan 

mereka sendiri.  

4. Mengkomunikasikan visi bersama untuk organisasi secara keseluruhan. 

Anggota organisasi membutuhkan bimbingan dalam hal apa yang harus 

mereka perjuangkan. Misalnya, haruskah mereka berusaha untuk 

memotong biaya, atau haruskah mereka lebih fokus pada peningkatan 

kepuasan pelanggan bahkan dengan mengorbankan biaya yang lebih 

tinggi. Semakin banyak manajer dan perusahaan menemukan bahwa 

pemotongan biaya dan peningkatan efisiensi tidak cukup untuk tetap 

kompetitif dalam ekonomi global saat ini. Yang benar-benar dibutuhkan 

adalah kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan produk, konsep, 

dan pengalaman baru yang bahkan pelanggan tidak tahu mereka inginkan 

dan kemudian menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup tanpanya.  

5. Mendorong pemikiran sistem. Organisasi adalah sistem dari bagian-

bagian yang saling terkait. Apa yang dilakukan atau dipelajari oleh satu 

bagian organisasi mempengaruhi bagian lain dari organisasi. Anggota 

organisasi harus didorong untuk berpikir dalam istilah ini dan membahas 

bagaimana tindakan individu mereka dan tindakan mereka dalam 

kelompok dan tim mempengaruhi bagian lain dari organisasi. 

 

Unsur penting bagi organisasi pembelajar adalah manajemen 

pengetahuan yang mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki anggota 

organisasi yang mungkin tidak ditulis atau dikodifikasikan dalam dokumen 

formal. Saat karyawan melakukan pekerjaan mereka, mereka memperoleh 

pengetahuan tentang tugas yang mereka lakukan dan mempelajari cara terbaik 

untuk menyelesaikan hal-hal tertentu dan memecahkan masalah tertentu. 

Melalui manajemen pengetahuan, informasi ini dapat dibagikan dan 

digunakan oleh orang lain. Pengetahuan ini tidak harus terkandung dalam 

deskripsi pekerjaan atau ditulis dalam aturan, prosedur operasi standar, atau 

manual. Sebaliknya, itu adalah pengetahuan yang telah berevolusi dari benar-

benar melakukan tugas pekerjaan. Dengan menyebarkan dan berbagi 

pengetahuan ini dalam suatu organisasi, anggota lain akan dapat 

memanfaatkannya. 
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Jennifer dan Gareth (2008), mengusulkan bahwa dua jenis utama strategi 

pembelajaran organisasional dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pengambilan keputusan, yaitu: eksplorasi dan eksploitasi, eksplorasi 

melibatkan anggota organisasi yang mencari dan bereksperimen dengan jenis 

atau bentuk perilaku dan prosedur baru, untuk meningkatkan efektivitas. 

Pembelajaran yang melibatkan eksplorasi mungkin melibatkan menemukan 

cara baru untuk membuat dan menjual barang dan jasa atau merancang cara 

baru untuk mengatur karyawan, seperti mengembangkan tim lintas fungsional 

atau virtual.  

Eksploitasi melibatkan anggota organisasi mempelajari cara untuk 

memperbaiki dan meningkatkan perilaku dan prosedur organisasi yang ada 

untuk meningkatkan efektivitas. Ini mungkin melibatkan penerapan program 

TQM (Total Quality Management) untuk mempromosikan penyempurnaan 

berkelanjutan dari prosedur operasi yang ada atau mengembangkan 

seperangkat aturan yang lebih baik untuk memungkinkan kelompok kerja 

melakukan tugas spesifiknya secara lebih efektif. Oleh karena itu, eksplorasi 

merupakan proses pembelajaran yang lebih radikal daripada eksploitasi 

meskipun keduanya penting untuk meningkatkan pengambilan keputusan 

yang meningkatkan efektivitas organisasi. 

Organisasi pembelajar adalah organisasi yang dengan sengaja mengambil 

langkah-langkah untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi terjadinya 

pembelajaran organisasi yang eksploratif dan eksploitatif. Bagaimana manajer 

menciptakan organisasi pembelajar yang mampu memungkinkan anggotanya 

untuk menghargai dan merespons dengan cepat terhadap perubahan yang 

terjadi di sekitarnya. Dengan meningkatkan kemampuan karyawan di setiap 

tingkatan dalam organisasi untuk mempertanyakan dan menganalisis cara 

organisasi melakukan aktivitasnya dan bereksperimen dengan cara-cara baru 

untuk mengubahnya guna meningkatkan efektivitas. Prinsip-prinsip 

Pembelajaran Organisasi, untuk menciptakan organisasi pembelajaran, 

manajer perlu mempromosikan pembelajaran di tingkat individu dan 

kelompok.  
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Beberapa prinsip untuk menciptakan organisasi pembelajaran telah 

dikembangkan oleh Peter Senge:  

1. Penguasaan pribadi 

Pada tingkat individu manajer perlu melakukan semua yang mereka bisa 

untuk memfasilitasi pembelajaran keterampilan, norma, dan nilai baru 

sehingga individu dapat meningkatkan kemampuan pribadi mereka sendiri 

untuk membantu membangun kompetensi inti organisasi. Senge berpendapat 

bahwa agar pembelajaran organisasi terjadi, setiap orang perlu 

mengembangkan rasa penguasaan pribadi. Pada dasarnya, organisasi harus 

memberdayakan individu untuk bereksperimen dan menciptakan dan 

mengeksplorasi apa yang mereka inginkan. Tujuannya adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan apresiasi 

yang intens atas pekerjaan mereka yang diterjemahkan menjadi kompetensi 

khusus bagi organisasi. 

 
Gambar 2.8 Prinsip Organizational Learning 

Sumber: (Jennifer dan Gareth, 2008: 459) 

 

2. Model mental yang kompleks  

sebagai bagian dari pencapaian penguasaan pribadi, dan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada karyawan tentang apa 

yang terlibat dalam aktivitas tertentu, organisasi perlu mendorong karyawan 

untuk mengembangkan dan menggunakan model mental yang kompleks yang 

menantang mereka untuk menemukan cara baru atau lebih baik untuk 
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melakukan tugas. Sebagai analogi, seseorang mungkin memotong rumput 

seminggu sekali dan menganggap ini sebagai tugas yang harus dilakukan. 

Namun, misalkan orang tersebut memutuskan untuk mempelajari bagaimana 

rumput tumbuh dan bereksperimen dengan memotong rumput ke ketinggian 

yang berbeda dan menggunakan pupuk dan pola penyiraman yang berbeda.  

Melalui penelaahan ini, ia memperhatikan bahwa memotong rumput 

hingga ketinggian tertentu dan menggunakan kombinasi pupuk dan air 

tertentu mendorong pertumbuhan yang lebih lebat dan gulma yang lebih 

sedikit, menghasilkan halaman rumput yang tampak lebih baik yang 

membutuhkan lebih sedikit pemotongan. Apa yang dulunya merupakan tugas 

mungkin menjadi hobi, dan penguasaan pribadi tercapai. Melihat tugas dengan 

cara baru telah menjadi sumber kepuasan pribadi yang mendalam. Inilah pesan 

di balik prinsip-prinsip Senge untuk mengembangkan organisasi pembelajar. 

Yaitu, organisasi harus mendorong setiap anggota individu mereka untuk 

mengembangkan selera untuk bereksperimen.  

Sebuah organisasi pembelajaran dapat mendorong karyawan untuk 

membentuk model mental yang kompleks dan mengembangkan rasa 

penguasaan pribadi dengan memberi mereka kesempatan untuk memikul 

lebih banyak tanggung jawab atas keputusan mereka. Hal ini dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, karyawan mungkin dilatih silang sehingga mereka dapat 

melakukan banyak tugas yang berbeda, dan pengetahuan yang mereka 

peroleh dapat memberi mereka wawasan baru tentang cara meningkatkan 

prosedur kerja. Di sisi lain, mungkin tugas tertentu yang dilakukan oleh 

beberapa karyawan yang berbeda dapat dirancang ulang atau di rekayasa 

ulang sehingga satu karyawan yang menggunakan aplikasi teknologi informasi 

tingkat lanjut dapat melakukan tugas yang lengkap. Sekali lagi, hasilnya 

mungkin berupa peningkatan tingkat pembelajaran organisasi karena 

karyawan menemukan cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan.  

 

3. Pembelajaran tim 

pada tingkat kelompok manajer perlu mendorong pembelajaran dengan 

mempromosikan penggunaan berbagai jenis kelompok seperti kelompok yang 

dikelola sendiri atau tim lintas fungsi sehingga individu dapat berbagi atau 

menyatukan keterampilan dan kemampuan mereka untuk memecahkan 

masalah. Kelompok memungkinkan terciptanya sinergi gagasan bahwa 
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keseluruhan lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya yang dapat 

meningkatkan kinerja.  

Dalam hal model ketergantungan tugas Thompson, misalnya perpindahan 

dari ketergantungan tugas yang dikumpulkan, berurutan, ke timbal balik akan 

meningkatkan potensi pembelajaran tingkat kelompok karena anggota 

kelompok memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dan belajar 

satu sama lain dari waktu ke waktu. Rutinitas kelompok yang meningkatkan 

efektivitas kelompok dapat berkembang dari interaksi semacam itu. Senge 

mengacu pada jenis pembelajaran ini sebagai pembelajaran tim, dan dia 

berpendapat bahwa pembelajaran tim sama pentingnya, atau bahkan lebih, 

daripada pembelajaran tingkat individu dalam mempromosikan pembelajaran 

organisasi. Hal ini disebabkan fakta bahwa keputusan yang paling penting 

dibuat dalam kelompok, seperti kelompok departemen dan fungsional. 

Kemampuan tim untuk menghasilkan pembelajaran organisasi tidak diragukan 

lagi ketika Toyota merevolusi proses kerja di bekas pabrik General Motor di 

California. Peningkatan kinerja yang besar dicapai di pabrik ketika manajer 

Toyota menciptakan tim kerja dan memberdayakan anggota tim untuk 

mengambil alih tanggung jawab untuk mengukur, memantau, dan 

mengendalikan perilaku mereka sendiri guna menemukan cara untuk terus 

meningkatkan kinerja.  

 

4. Membangun visi bersama 

salah satu prinsip Senge lainnya untuk merancang organisasi 

pembelajaran menekankan pentingnya membangun visi bersama. 

Membangun visi bersama melibatkan pembuatan kerangka acuan atau model 

mental berkelanjutan yang digunakan semua anggota organisasi untuk 

membingkai masalah atau peluang dan yang mengikat mereka ke organisasi. 

Inti dari visi ini kemungkinan adalah seperangkat nilai dan norma kerja yang 

memandu perilaku dalam pengaturan tertentu.  

 

5. Pemikiran sistem 

pemikiran sistem menekankan bahwa untuk menciptakan organisasi 

pembelajaran, manajer harus mengenali bagaimana pembelajaran pada 

tingkat individu dan kelompok saling mempengaruhi. Misalnya, tidak ada 

gunanya menciptakan tim untuk memfasilitasi pembelajaran tim jika organisasi 
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tidak juga mengambil langkah-langkah untuk memberikan kebebasan kepada 

karyawannya untuk mengembangkan rasa penguasaan pribadi.  

Dengan mendorong dan mempromosikan pembelajaran organisasi di 

setiap level ini, yaitu dengan melihat pembelajaran organisasi sebagai suatu 

sistem, manajer dapat membangun dan menciptakan organisasi pembelajaran 

yang memfasilitasi kemampuan organisasi untuk membuat keputusan 

berkualitas tinggi dengan cepat. Karena pengambilan keputusan terjadi di 

bawah ketidakpastian, dan karena kesalahan yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan, tidak mengherankan bahwa banyak keputusan yang 

dibuat oleh manajer dan organisasi adalah kesalahan dan berakhir dengan 

kegagalan. Organisasi bertahan dan makmur ketika anggotanya membuat 

keputusan yang tepat, terkadang melalui keterampilan dan penilaian yang baik, 

terkadang melalui kesempatan dan keberuntungan. Agar pengambilan 

keputusan berhasil dari waktu ke waktu, bagaimanapun organisasi harus 

meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik 

dan mengurangi kesalahan pengambilan keputusan. Salah satu proses 

terpenting yang dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih 

baik adalah pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi adalah proses 

yang dilakukan manajer untuk meningkatkan kemampuan pengambilan 

keputusan karyawan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. 

Karena laju perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis saat ini, 

pembelajaran organisasi merupakan aktivitas vital yang harus dikelola. Ini 

membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pembelajaran organisasi 

terjadi dan faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambatnya. 

Dari perspektif tujuan, pembelajaran organisasi menekankan pada 

pengelolaan, pelatihan, pengetahuan dan keterampilan perolehan sumber 

daya manusia, sedangkan organisasi pembelajaran menekankan pembelajaran 

organisasi, dan tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

menjamin dan mendukung pembelajaran bagi semua karyawan, dan budaya 

belajar organisasi. Dari perspektif karakteristik konten, pembelajaran 

organisasi adalah proses aktivitas, dan organisasi pembelajaran adalah bentuk 

organisasi yang mewakili filosofi organisasi. Dari perspektif bagian utama 

pembelajaran, pembelajaran organisasi didasarkan pada pembelajaran tim, 

sedangkan organisasi pembelajaran adalah pembelajaran penuh individu, tim, 

dan organisasi (Bratianu, 2018). 
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Pembelajaran organisasi merupakan sebuah wadah dalam organisasi 

untuk bersama-sama belajar dan saling bertukar pengetahuan. Dalam wadah 

ini anggota organisasi saling bertukar pendapat dan pengalamannya dalam 

menghadapi situasi tertentu untuk memperoleh solusi dalam pemecahan 

masalah. Berbagai informasi juga disampaikan dalam pembelajaran organisasi, 

seperti informasi perkembangan teknologi atau perkembangan strategi demi 

mencapai tujuan organisasi.  

Organisasi yang baik akan beradaptasi dengan lingkungannya yang selalu 

berubah, jika organisasi tidak beradaptasi terhadap lingkungan disekitarnya 

maka akan terjadi kemunduran dalam inovasi organisasi. Contoh sederhana 

dalam adaptasi perkembangan lingkungan sekitar organisasi adalah 

penggunaan teknologi komputer atau teknologi informasi di segala bidang, jika 

organisasi tidak mengikuti perkembangan dengan mulai belajar menggunakan 

teknologi, maka akan terjadi kemunduran bagi organisasi. Pembelajaran 

organisasi menghasilkan situasi dalam organisasi yang memandang bahwa 

belajar adalah sebuah kewajiban, anggota organisasi mencurahkan mengenai 

pandangannya terhadap sebuah isu demi mencapai kesepakatan bersama 

dalam menghadapi suatu tantangan. Pada proses belajar ini sangat dibutuhkan 

pandangan yang terbuka dalam menerima sebuah kritik dan saran demi 

membangun rasa kepuasan bahwa pendapat mereka dapat didengar oleh 

seluruh anggota organisasi yang diharapkan akan menghasilkan suasana 

berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam menghadapi sebuah masalah 

atau tantangan baru di lingkungan organisasi.  

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disintesiskan bahwa pembelajaran 

organisasi adalah sebuah proses berbagi pengetahuan dan informasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang 

berdampak kepada perubahan perilaku anggota organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi dengan dimensi:  

a. komitmen belajar 

b. berbagi visi, 3) pikiran terbuka, dan  

c. berbagi pengetahuan. 
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D. KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 

Menurut Hellriegel dan Slocum (2011: 329), 

Transformational leadership involves anticipating future trends, inspiring 

followers to understand and embrace a new vision of possibilities, 

developing others to be leaders or better leaders, and building the 

organization or group into a community of challenged and rewarded 

learners. 

 

Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mengantisipasi 

tren masa depan, mengilhami pengikut untuk memahami dan merangkul visi 

baru tentang kemungkinan, mengembangkan orang lain untuk menjadi 

pemimpin atau pemimpin yang lebih baik, dan membangun organisasi atau 

kelompok menjadi komunitas pembelajar yang ditantang dan dihargai. 

 
Gambar 2.9 Dimensi Kepemimpinan Transformasional. 

Sumber: (Hellriegel dan Slocum, 2011: 330). 

 

Visioner, inspiratif, berani, dan etis adalah kata-kata yang 

menggambarkan pemimpin transformasional. Mereka adalah pengambil risiko 

yang tegas yang memanfaatkan atau menciptakan peluang baru. Mereka juga 

pemikir yang memahami interaksi teknologi, budaya, pemangku kepentingan, 

dan kekuatan lingkungan eksternal. Beberapa karakter yang dimiliki oleh 

kepemimpinan transformasional:  

a. Menunjukkan pertimbangan individual, pertimbangan individual adalah 

sejauh mana pemimpin memperhatikan kebutuhan pengikut, bertindak 

sebagai mentor atau pelatih, dan mendengarkan kekhawatiran pengikut.  
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b. Menciptakan stimulasi intelektual, stimulasi intelektual adalah sejauh 

mana pemimpin menentang asumsi, mengambil resiko, dan 

mengumpulkan ide-ide dari pengikut. Pemimpin transformasional 

mendorong pengikut untuk berfikir bebas dengan menjadi kreatif dan 

inovatif serta tidak anti terhadap masukan dari para pengikut.  

c. Memberikan motivasi inspirasional, memberi motivasi inspirasional 

adalah sejauh mana pemimpin mengartikulasikan visi yang menarik 

kepada pengikut. Pemimpin perlu memiliki kompetensi dalam menarik 

minat secara emosional dan pikiran para pengikut untuk dapat 

menerjemahkan visi yang luas agar dapat dimengerti oleh pengikut, 

sehingga pengikut dapat menterjemahkan tindakan untuk meraih visi 

tersebut.  

d. Memupuk pengaruh yang diidealkan, pengaruh yang diidealkan adalah 

perilaku karismatik yang dimiliki pemimpin untuk memotivasi dan 

mengarahkan pengikut. Pengikut akan mengagumi, menghormati, dan 

mempercayai pemimpin sehingga dapat melaksanakan segala perintah 

pemimpin dengan baik. 

 

Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai gaya 

kepemimpinan di mana pemimpin mendorong pengikut untuk melakukan 

lebih dari harapan dasar yang dapat mereka lakukan. Pemimpin akan selalu 

memotivasi pengikut untuk meningkatkan diri kita sendiri, untuk mencapai diri 

sendiri dan dengan demikian mendorong mereka untuk mempromosikan 

organisasi. Seorang pemimpin telah mempraktikkan kesuksesan gaya 

kepemimpinan transformasional ketika ia mengubah sikap individu yang 

dipimpinnya dari menekankan pentingnya kelompok kepentingan diri sendiri 

dan organisasi. Perubahan ini terjadi ketika mereka secara sukarela mau 

bekerja dan berjuang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Teori 

kepemimpinan transformasional menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif 

memotivasi kelompok pengikut mereka dengan mengubah nilai-nilai dan 

prioritas pengikut dan memotivasi mereka untuk melakukan di luar harapan 

mereka (Staw, 2006).  

Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang 

menginspirasi pengikut untuk memercayai pemimpin, melakukan perilaku 

yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, dan tampil di level 
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tinggi. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang pemimpin 

mengubah pengikutnya dalam tiga cara penting yang bersama-sama 

menghasilkan pengikut yang mempercayai pemimpin, melakukan perilaku 

yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, dan termotivasi untuk 

melakukan yang terbaik.  

Kepemimpinan trasnformasional memiliki ciri:  

1. Meningkatkan kesadaran bawahan tentang pentingnya tugas mereka dan 

pentingnya melaksanakannya dengan baik.  

2. Membuat bawahan sadar akan kebutuhan mereka untuk pertumbuhan, 

pengembangan, dan pencapaian pribadi.  

3. Memotivasi bawahan mereka untuk bekerja demi kebaikan organisasi 

daripada secara eksklusif untuk keuntungan atau keuntungan pribadi 

mereka. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang 

menekankan kemampuan pemimpin untuk mengkomunikasikan visi baru 

suatu organisasi kepada pengikut (Hollenbeck, 2009).  

 

Pemimpin transformasional dapat dicirikan oleh sifat, perilaku, dan gaya 

pengambilan keputusan mereka. Dalam hal sifat-sifat, pemimpin 

transformasional sering disebut pemimpin karismatik karena sentralitas sifat 

ini untuk efektivitas mereka, serta kecenderungan mereka untuk 

mengandalkan daya tarik emosional moralistik daripada daya tarik kalkulatif, 

instrumental, atau finansial, yang cenderung lebih dipekerjakan. oleh para 

pemimpin transaksional. Kepemimpinan transformasional memiliki ciri 

meningkatkan kesadaran pengikut akan pentingnya tujuan kelompok dan 

menciptakan identifikasi yang kuat antara pemimpin dan pengikut.  

Menurut Miner (2005: 367), kepemimpinan transformasional memiliki 

beberapa ciri yaitu:  

1. Karisma (pengaruh ideal), memiliki kepercayaan saya pada 

kemampuannya untuk mengatasi hambatan apa pun,  

2. Motivasi inspirasional, menggunakan simbol dan gambar untuk 

memfokuskan upaya.  

3. Stimulasi intelektual, memungkinkan saya untuk memikirkan masalah 

lama dengan cara baru.  

4. Pertimbangan individual, melatih saya jika saya membutuhkannya. 
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Ciri kepemimpinan transformasional: pengaruh ideal, motivasi 

inspirasional, stimulasi intelektual dan pertimbangan individual. 

Transformational Leadership (TFL) adalah kemampuan pemimpin untuk 

menginspirasi karyawan untuk memiliki kepercayaan diri dan kepercayaan 

dalam melakukan di tingkat yang lebih tinggi, membuat perubahan dan bekerja 

secara efisien untuk kepentingan organisasi (Bawuro et al., 2018). Beberapa 

ciri kepemimpinan transformasional yaitu memiliki pengaruh yang diidealkan, 

motivasi inspirasional, stimulasi intelektual dan pertimbangan individual. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Braun et al. (2013), pemimpin transformasional 

menggerakkan pengikut melalui mengartikulasikan visi yang merangsang dan 

tujuan yang menantang, para pemimpin dan pengikut membuat satu sama lain 

untuk maju ke jumlah kualitas dan inspirasi mendalam yang lebih tinggi.   

 
Gambar 2.10 Model Transformational Leadership 

Sumber: (Robbins dan Judge, 2013: 384) 

Motivasi inspirasional, komponen lain dari kepemimpinan 

transformasional, merangsang dan menantang pengikut untuk mencapai 

tujuan organisasi sedangkan stimulasi intelektual, menginspirasi karyawan 

untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah (Rowold, 

2005). Kepemimpinan transformasional telah ditemukan untuk mendorong 

staf untuk berpartisipasi dalam program pendidikan yang mengembangkan 

keterampilan mereka sehingga mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi. 
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Dikatakan bahwa, dalam lingkungan akademik, kepemimpinan 

transformasional dapat menyebabkan perubahan dalam strategi dan struktur 

yang mirip dengan yang terlihat dalam organisasi bisnis (Yu et al., 2002).  

Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mengilhami 

pengikut untuk mempercayai pemimpin, melakukan perilaku yang 

berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, dan tampil di tingkat tinggi. 

Peneliti kepemimpinan Bernard Bass dalam (Jennifer dan Gareth, 2008) 

mengusulkan sebuah teori yang menyarankan bagaimana para pemimpin 

terkadang dapat secara dramatis mempengaruhi dan mengubah perilaku 

pengikut dan organisasi mereka, dan secara harfiah mengubah mereka dengan 

cara yang mengarah pada peningkatan kinerja yang dramatis. Menurut Bass, 

kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang pemimpin mengubah, 

atau mengubah, pengikutnya dalam tiga cara penting yang bersama-sama 

menghasilkan pengikut mempercayai pemimpin, melakukan perilaku yang 

berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, dan termotivasi untuk tampil 

di tingkat tinggi.  

a. Pemimpin transformasional meningkatkan kesadaran bawahan akan 

pentingnya tugas mereka dan pentingnya melakukannya dengan baik.  

b. Pemimpin transformasional membuat bawahan sadar akan kebutuhan 

mereka untuk pertumbuhan, pengembangan, dan pencapaian pribadi.  

c. Pemimpin transformasional memotivasi bawahan mereka untuk bekerja 

demi kebaikan organisasi daripada secara eksklusif untuk keuntungan 

atau keuntungan pribadi mereka sendiri. 

 

Pemimpin transformasional adalah pemimpin karismatik, pemimpin yang 

memiliki visi tentang bagaimana hal-hal baik dapat terjadi dalam sebuah 

organisasi yang kontras dengan keadaan saat ini. Pemimpin karismatik dapat 

dengan jelas mengomunikasikan visi ini kepada pengikut mereka, dan 

kegembiraan serta antusiasme mereka mendorong pengikut mereka untuk 

secara antusias mendukung visi ini. Untuk menyampaikan kegembiraan visi 

mereka, para pemimpin karismatik cenderung memiliki tingkat kepercayaan 

diri dan harga diri yang tinggi, yang selanjutnya membujuk pengikut mereka 

untuk menghormati dan mengagumi mereka. 
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Gambar 2.11 Proses Transformational Leadership 

Sumber: (Jennifer dan Gareth, 2008: 357) 

 

Perilaku oleh seorang pemimpin yang mendukung dan mendorong 

pengikut dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang dan tumbuh di 

tempat kerja, seperti dengan memperoleh keterampilan dan kemampuan baru. 

Pemimpin transformasional mempengaruhi pengikut mereka dengan secara 

intelektual merangsang mereka untuk menyadari masalah dalam kelompok 

dan organisasi mereka dan melihat masalah ini dari perspektif baru yang 

konsisten dengan visi pemimpin. Sebelum pemimpin membuat pengaruhnya 

terasa, pengikut bahkan mungkin tidak menyadari ada masalah, dan jika 

mereka melakukannya, mereka mungkin tidak melihat masalah itu sebagai 

sesuatu yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi mereka. 

Seorang pemimpin transformasional memimpin pengikutnya untuk melihat 

masalah sebagai sesuatu yang signifikan dan merasa bertanggung jawab untuk 

membantu menyelesaikannya.  

Pemimpin transformasional juga mempengaruhi pengikut mereka melalui 

pertimbangan perkembangan. Pertimbangan perkembangan mencakup tidak 

hanya perilaku pertimbangan, tetapi juga perilaku yang mendukung dan 

mendorong pengikut serta memberi mereka kesempatan untuk berkembang 

dan tumbuh dalam pekerjaan dengan memperoleh keterampilan dan 

kemampuan baru. Membangun kepercayaan juga merupakan aspek penting 

dari kepemimpinan transformasional. 
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Ada beberapa deskripsi tentang kepemimpinan transformasional, tetapi 

sebagian besar mencakup empat elemen. Elemen-elemen ini termasuk 

menciptakan visi strategis, mengkomunikasikan visi, memodelkan visi, dan 

membangun komitmen terhadap visi.  

1. Menciptakan visi strategis 

pemimpin transformasional membentuk visi strategis tentang masa 

depan yang realistis dan menarik yang mengikat karyawan bersama dan 

memfokuskan energi mereka ke arah tujuan organisasi yang lebih tinggi. Visi 

strategis bersama mewakili substansi kepemimpinan transformasional, ini 

mencerminkan masa depan bagi perusahaan atau unit kerja yang pada 

akhirnya diterima dan dihargai oleh anggota organisasi, visi strategis 

menciptakan "tujuan yang lebih tinggi" atau tujuan yang lebih tinggi yang 

memberi energi dan menyatukan karyawan. Visi strategis mungkin berasal dari 

pemimpin, tetapi kemungkinan besar juga muncul dari karyawan, klien, 

pemasok, atau konstituen lainnya. Sebuah visi strategis bersama memainkan 

peran penting dalam efektivitas organisasi. Visi menawarkan manfaat 

motivasional dari penetapan tujuan, tetapi visi tersebut merupakan kondisi 

masa depan yang meyakinkan yang mengikat karyawan dan memotivasi 

mereka untuk berjuang mencapai tujuan tersebut. Visi biasanya dijelaskan 

dengan cara yang membedakannya dari situasi saat ini, namun membuat 

tujuan menarik dan dapat dicapai. 

 
Gambar 2.12 Elemen Transformational Leadership 

(McShane dan Von Glinow, 2015: 417) 
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2. Mengomunikasikan visi 

jika visi adalah substansi kepemimpinan transformasional, maka 

mengomunikasikan visi tersebut adalah prosesnya. Pemimpin 

transformasional mengkomunikasikan makna dan meningkatkan pentingnya 

tujuan visioner kepada karyawan. Mereka membingkai pesan di sekitar tujuan 

besar dengan daya tarik emosional yang memikat karyawan dan pemangku 

kepentingan perusahaan lainnya. Pembingkaian membantu para pemimpin 

transformasional membangun model mental bersama sehingga kelompok atau 

organisasi akan bertindak secara kolektif menuju tujuan yang diinginkan. 

Pemimpin transformasional menghidupkan visi mereka melalui simbol, 

metafora, cerita, dan sarana lain yang melampaui bahasa sederhana. Metafora 

meminjam gambar dari pengalaman lain, sehingga menciptakan makna yang 

lebih kaya dari visi yang belum dialami.  
 

3. Memodelkan visi 

para pemimpin transformasional tidak hanya berbicara tentang sebuah 

visi, tetapi mereka juga melakukannya. Mereka juga dapat diandalkan dan gigih 

dalam tindakan mereka, sehingga melegitimasi visi dan memberikan bukti 

lebih lanjut bahwa mereka dapat dipercaya. Memodelkan visi itu penting 

karena karyawan dan pemangku kepentingan lainnya adalah pengamat 

eksekutif yang mencari perilaku yang melambangkan nilai dan harapan. 

Semakin besar konsistensi antara kata-kata dan tindakan pemimpin, semakin 

banyak karyawan akan percaya dan mengikuti pemimpin.  
 

4. Membangun komitmen terhadap visi 

mengubah visi menjadi kenyataan membutuhkan komitmen karyawan. 

Pemimpin transformasional membangun komitmen ini dalam beberapa cara. 

Kata-kata, simbol, dan cerita mereka membangun antusiasme menular yang 

memberi energi kepada orang-orang untuk mengadopsi visi tersebut sebagai 

milik mereka. Para pemimpin menunjukkan sikap “bisa melakukan” dengan 

menerapkan visi mereka dan tetap berada di jalur. Kegigihan dan konsistensi 

mereka mencerminkan citra kejujuran, kepercayaan, dan integritas. Terakhir, 

pemimpin membangun komitmen dengan melibatkan karyawan dalam proses 

pembentukan visi organisasi. Pemimpin transformasional membuat bawahan 

lebih puas dan memiliki komitmen organisasi afektif yang lebih tinggi.  
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Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disintesiskan bahwa 

kepemimpinan transformasional adalah usaha yang dilakukan oleh pemimpin 

untuk pemberdayaan, pemberian inspirasi, dan pemberian rangsangan kepada 

pengikutnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi dengan dimensi:  

a. pengaruh idealisme,  

b. motivasi inspirasional,  

c. stimulasi intelektual, dan  

d. konsiderasi individual. 

 

 
  



 

 

 

 
 

KONSEP KEPEMIMPINAN 
TRANSFORMASIONAL 

 
A. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA 

PERILAKU INOVATIF 

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Ahamad dan Kasim (2016), 

menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasional adalah cara yang 

efektif dan dipraktikkan secara luas di dalam organisasi termasuk di sekolah. 

Kepemimpinan transformasional dilaporkan memiliki pengaruh besar pada 

perilaku individu dalam organisasi. Penelaahan ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

terhadap perilaku inovatif guru di sekolah. Ini adalah survei cross-sectional 

yang melibatkan 346 guru sekolah menengah di Kedah (Semenanjung 

Malaysia). Instrumen yang digunakan adalah Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) dan Innovative Behavior Instrument (IBI). Hasil 

penelaahan menunjukkan bahwa kepala sekolah kepemimpinan 

transformasional telah mempengaruhi perilaku inovatif guru. Studi ini juga 

menemukan bahwa pengaruh kepemimpinan transformasional telah 

berkontribusi terhadap perilaku guru yang inovatif. Oleh karena itu, 

kepemimpinan transformasional harus dipraktikkan oleh semua pemimpin 

sekolah untuk meningkatkan perilaku guru yang inovatif. 

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Bawuro et al. (2018), menjelaskan 

bahwa perilaku inovatif (IB) mengacu pada proses mengembangkan, 

menghasilkan, menerapkan atau mempromosikan ide-ide baru oleh karyawan 

BAB  

3 
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untuk meningkatkan kinerja pekerjaan. Saat ini, perubahan sosial dan 

teknologi yang cepat di lingkungan kita menyoroti pentingnya IB karyawan dan 

terutama bagi guru. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk 

mengembangkan kerangka kerja konseptual faktor yang mempengaruhi 

perilaku inovatif guru di sekolah menengah. Penelaahan ini di eksplorasi 

melalui analisis literatur terkait kritis. Temuan disajikan dalam bentuk analisis 

deskriptif, yang menunjukkan bahwa kebahagiaan di tempat kerja, iklim 

organisasi, komitmen afektif dan kepemimpinan transformasional memainkan 

peran langsung dalam mempengaruhi perilaku inovatif. 

Pemimpin transformasional merangsang karyawan untuk melihat 

masalah dengan cara baru (stimulasi intelektual) dan memotivasi karyawan 

untuk menyelesaikan secara kreatif (motivasi inspirasional) (Shin dan Zhou, 

2017). Pemikiran kepemimpinan transformasional memprovokasi individu 

untuk menghasilkan ide-ide baru dan mengembangkan potensi individu (Kahai 

et al., 2003). Beberapa penelaahan menunjukkan bahwa pemimpin 

transformasional memberdayakan dan memberikan iklim yang inovatif untuk 

pengikut mereka, dalam penelaahan yang mempelajari 32 perusahaan di 

Taiwan menemukan ada hubungan positif antara kepemimpinan 

transformasional dan inovasi organisasi (Jung et al.,  2003). Gumusluǒlu dan 

Ilsev (2009), menemukan bahwa peran transformasional para pemimpin 

meningkatkan inovasi organisasi. Sebuah studi menemukan bahwa 

kepemimpinan transformasional telah mendorong kreativitas di antara 

karyawan dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional mampu 

mengenali kebutuhan pengikut terhadap perubahan, menciptakan visi dan 

memimpin perubahan dan mengimplementasikan perubahan secara efektif 

(Sosik et al., 2010). 

Hasil penelaahan dari Muzafary et al. (2019), menjelaskan bahwa perilaku 

kerja yang inovatif semakin vital untuk kelangsungan hidup organisasi. 

Kepemimpinan transformasional menjadi sangat aktif dalam memengaruhi 

pengikut dalam meningkatkan perilaku kerja yang inovatif. Pemberdayaan 

psikologis sebagai penambah pengaruh kepemimpinan transformasional dan 

menemukan bahwa kepemimpinan transformasional bertindak melalui 

pemberdayaan untuk mempengaruhi hasil kerja individu. Studi ini mengakui 

bahwa kepemimpinan transformasional sepenuhnya memengaruhi perilaku 

kerja inovasi, yang terdiri dari pembentukan ide dan implementasi ide. 
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Hasil penelaahan dari Saeed et al. (2019), menjelaskan bagaimana 

kepemimpinan transformasional berhubungan dengan perilaku kerja inovatif 

karyawan melalui motivasi intrinsik, pemberdayaan psikologis, dan 

keterlibatan proses kreatif. Atas dasar pendekatan interaksional, penelaahan 

ini berhipotesis bahwa (a) ada interaksi antara kepemimpinan 

transformasional, motivasi intrinsik, dan pemberdayaan psikologis, sehingga 

kepemimpinan transformasional memiliki hubungan positif terkuat dengan 

perilaku kerja inovatif ketika karyawan memiliki tingkat intrinsik yang tinggi. 

motivasi dan pemberdayaan psikologis; dan (b) keterlibatan proses kreatif 

memediasi pengaruh interaksi tiga arah antara kepemimpinan 

transformasional, motivasi intrinsik, dan pemberdayaan psikologis terhadap 

perilaku kerja inovatif.  

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Torres et al. (2017), yang melakukan 

penelaahan tentang hubungan antara kepemimpinan transformasional (TFL) / 

Transaksional (TSL) dan Innovative Work Behavior (IWB) karyawan, melalui 

model mediasi dan moderasi. Model yang diusulkan mendalilkan bahwa Iklim 

Organisasi untuk Inovasi dan Kapasitas Absorptif Organisasi menggunakan 

peran mediasi sedangkan Keterlibatan Kerja Karyawan memiliki efek moderat 

dalam hubungan tersebut. Sebanyak 267 pekerja Kolombia dari berbagai jenis 

perusahaan menyelesaikan serangkaian kuesioner yang andal. Sampel 

dikumpulkan melalui program MBA dari dua universitas terkenal yang 

berlokasi di Bogotá, Kolombia. Pemodelan persamaan struktural dan analisis 

regresi hirarkis digunakan untuk menguji model yang diusulkan. Menurut hasil, 

ada hubungan langsung dan positif antara TFL dan IWB seperti yang diharapkan. 

Penelaahan ini menegaskan bahwa kepemimpinan mempengaruhi IWB, baik 

secara langsung atau di mediasi oleh variabel organisasi.  

 

B. HUBUNGAN PEMBELAJARAN ORGANISASI PADA PERILAKU 

INOVATIF 

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Hsiao dan Chang (2011), yang 

bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kepemimpinan transformasional pada 

inovasi organisasi dan untuk menguji apakah pembelajaran organisasi adalah 

mediator antara hubungan mereka. Pemodelan persamaan struktural 

digunakan untuk menguji model. Sampel penelaahan terdiri dari 330 guru yang 
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bertanggung jawab atas administrasi di sekolah-sekolah postecondary. 

Temuan penelaahan ini memberikan bukti bahwa kepemimpinan 

transformasional dan pembelajaran organisasi memiliki pengaruh hubungan 

positif yang signifikan terhadap inovasi organisasi. Penelaahan ini juga 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada peran mediasi dalam 

pembelajaran organisasi pada hubungan antara kepemimpinan 

transformasional dan inovasi organisasi. Studi ini menunjukkan bahwa jika 

kepala sekolah menggunakan strategi kepemimpinan transformasional dan 

pembelajaran organisasi pada saat yang sama, pembelajaran organisasi sangat 

efektif untuk mencapai inovasi organisasi di sekolah pasca-sekolah menengah. 

Berdasarkan teori spiral pengetahuan yang dikemukakan oleh Nonaka dan 

Takeuchi (1995), pengetahuan tiap individu dapat diperluas ke tingkat yang 

lebih tinggi pada tingkat ontologi antara tim dan organisasi melalui empat 

model transformasi pengetahuan seperti sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, 

dan internalisasi. Oleh karena itu, karyawan yang berorientasi pada 

pembelajaran dapat mencari pemikiran inovatif dan pendekatan untuk 

menyelesaikan masalah melalui proses berinteraksi dengan kelompok 

sehingga dapat meningkatkan dan mencapai realisasi tujuan pencapaian 

pribadi. Pembelajaran organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap berbagi pengetahuan dan pengembangan produk baru. 

Pembelajaran organisasi merupakan komponen vital dari daya saing dalam 

usaha kecil dan menengah, yang dianggap sebagai sumber strategi baru dan 

inovasi (Saru, 2007).  

Pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan secara langsung 

mempengaruhi inovasi organisasi; sedangkan pembelajaran organisasi dan 

inovasi organisasi secara langsung mempengaruhi kinerja organisasi di antara 

perusahaan manufaktur (Noruzy et al., 2013). Pembelajaran organisasi dapat 

meningkatkan kekuatan inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif 

terhadap pesaing lain (Fernández-Mesa et al., 2012). Temuan penelaahan 

Ma’toufi (2010), menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan pikiran yang tinggi 

pada perusahaan kecil menyebabkan mereka memiliki lebih banyak inovasi. 

Hasil penelaahan dari Lin dan Lee (2017), yang berjudul "A Study of the 

Influence of Organizational Learning on Employees’ Innovative Behavior and 

Work Engagement by a Cross-Level Examination". Tujuan dari penelaahan ini 

adalah untuk menguji pengaruh pembelajaran organisasi pada perilaku 
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inovatif karyawan, dan selanjutnya mengusulkan efek mediasi dari keterlibatan 

kerja antara hubungan pembelajaran organisasi dan perilaku inovatif karyawan. 

Target penelaahan pada eksekutif dan bawahan mereka dengan sampel 

berpasangan dalam Taman Sains Taiwan Selatan dan total 21 perusahaan yang 

berguna dikumpulkan, termasuk 54 manajer dan 511 karyawan, dan untuk 

mengevaluasi model penelaahan dengan menggunakan pemodelan hierarkis 

linier. Hasil empiris menunjukkan bahwa keterlibatan kerja sepenuhnya 

memediasi hubungan antara pembelajaran organisasi dan perilaku inovatif 

karyawan, yaitu, eksekutif dengan pembelajaran organisasi dapat memperkuat 

keterlibatan kerja karyawan, sehingga mempengaruhi perilaku inovasi 

karyawan. Selain itu, peneliti lebih lanjut menemukan bahwa keterlibatan kerja 

juga memainkan peran mediasi penuh antara pembelajaran organisasi dan 

masing-masing generasi ide inovatif, advokasi, dan implementasi. Makalah ini 

menyarankan manajer harus mengambil keuntungan dari budaya belajar 

mereka untuk meningkatkan keterlibatan kerja karyawan mereka dan 

kemudian ini juga bermanfaat bagi generasi perilaku inovatif karyawan. 

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Türk dan Biç̇er (2018), yang berjudul 

"A Research on the Relationship between Ethical Climate, Organizational 

Learning and Innovative Behavior", penelaahan ini bertujuan untuk menyelidiki 

hubungan antara konsep-konsep iklim etis, pembelajaran organisasi dan 

perilaku inovatif dalam penelaahan ini. Sejalan dengan tujuan ini, sebuah 

penelaahan dilakukan pada karyawan kerah putih dari 500 perusahaan industri 

pertama terbesar di Turki pada tahun 2016 yang ditentukan oleh Kamar 

Industri Istanbul (İSO) dengan mengacu pada kriteria ukuran penjualan dari 

produksi. Analisis penelaahan mencakup data dari 526 peserta. Ditemukan 

bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara pembelajaran organisasi dan 

perilaku inovatif. Analisis mediasi sederhana dilakukan untuk menguji peran 

mediator pembelajaran organisasi dalam kaitannya dengan iklim etika dan 

perilaku inovatif. Telah dipahami bahwa hubungan antara iklim etika dan 

perilaku inovatif berada di bawah pengaruh pembelajaran organisasi dan telah 

ditentukan bahwa pembelajaran organisasi memiliki efek mediasi sebagai 

variabel perantara dalam hubungan ini. 

Hasil penelaahan dari Gozukara dan Yildirim (2016), yang bertujuan untuk 

menentukan apakah keadilan distributif terkait dengan perilaku inovatif 

karyawan dan apakah kapasitas pembelajaran organisasi memainkan peran 
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mediasi dalam hubungan tersebut. Data penelaahan diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner dan dianalisis dalam program perangkat lunak SPSS 

dan AMOS. Hasil studi menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara 

keadilan distributif dan perilaku inovatif serta efek mediasi kapasitas 

pembelajaran organisasi pada hubungan ini. 

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Khaki et al. (2017), yang bertujuan 

untuk menyelidiki hubungan antara manajemen bakat dan perilaku inovatif 

karyawan berdasarkan peran mediasi pembelajaran organisasi. Penelaahan ini 

adalah penelaahan deskriptif, sesuai dengan pengumpulan data dan metode 

analisis yang dilakukan selama 2015 hingga 2016 di Mashhad, Iran. Pesertanya 

adalah 147 staf yang dipekerjakan dalam organisasi teknologi informasi di kota 

Mashhad. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga kuesioner yang valid 

dan dapat diandalkan. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 

19. Menurut hipotesis utama penelaahan ini, ada hubungan yang signifikan 

antara manajemen bakat dan perilaku inovatif karyawan, dan pembelajaran 

organisasi memediasi hubungan antara manajemen bakat dan perilaku inovatif 

karyawan. Juga, menurut hipotesis minor, ada hubungan yang signifikan antara 

komponen manajemen bakat dan perilaku inovatif dan komponen 

pembelajaran organisasi dapat memediasi hubungan antara manajemen bakat 

dan perilaku inovatif. Kemampuan pembelajaran organisasi memiliki 

hubungan yang signifikan dengan inovasi dan perilaku inovatif dan 

pembelajaran organisasi adalah cara di mana peluang pendidikan dan 

pelatihan bagi karyawan dapat dikaitkan dengan tujuan inovatif. 

 

C. HUBUNGAN EFIKASI DIRI PADA PERILAKU INOVATIF 

Studi yang dilakukan dalam makalah Kumar (2010), menemukan bahwa 

efikasi diri mempengaruhi perilaku inovatif, itu berarti bahwa semakin tinggi 

efikasi diri oleh karyawan, semakin tinggi perilaku inovatif yang akan dihasilkan. 

Penelaahan yang dilakukan oleh Zulkifli et al. (2019), yang menjelaskan bahwa 

kompetensi, self-efficacy, motivasi dan komitmen organisasi mempengaruhi 

perilaku  inovatif. Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Widyani et al. (2017) 

yang menyelidiki hubungan antara efikasi diri, kepemimpinan diri, dan berbagi 

pengetahuan seperti yang diamati dalam perilaku inovatif usaha kecil tenun 

Endek di Bali. Inovasi adalah masalah yang menarik di usaha kecil menengah 
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(UKM), karena upaya keberlanjutan bisnisnya. Tenun endek adalah salah satu 

produk unik yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Unit analisis adalah usaha 

kecil tenun Endek di Klungkung, sebuah kabupaten yang terletak di wilayah 

timur Bali, karena merupakan pusat produksi tenun Endek di wilayah Bali. 

Jumlah responden adalah 96 karyawan perusahaan tenun Endek di Kabupaten 

Klungkung. Metode analisis data dalam penelaahan ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan alat Model Persamaan (SEM PLS). Hasil 

penelaahan menunjukkan bahwa self-efficacy dan self-leadership memiliki 

pengaruh signifikan terhadap berbagi pengetahuan. Self-efficacy memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap perilaku inovatif, sedangkan 

kepemimpinan diri memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif. 

Berbagi pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif. 

Temuan penting dari penelaahan ini adalah berbagi pengetahuan sebagai 

mediator self-efficacy untuk perilaku inovatif. 

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Ibus dan Ismail (2018), yang 

menyatakan bahwa ada bukti empiris yang substansial tentang pengaruh self-

efficacy terhadap kinerja organisasi. Namun, efek mediasi dari self-efficacy 

dalam hubungan kepemimpinan diri dan berbagi pengetahuan dengan perilaku 

kerja yang inovatif, khususnya dalam konteks pendidikan, masih belum 

dieksplorasi secara memadai. Mengatasi hal itu, penelaahan ini mencoba 

untuk berkontribusi wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku kerja inovatif di lembaga pendidikan tinggi 

berdasarkan kerangka kerja konseptual yang diusulkan untuk mempromosikan 

perilaku kerja inovatif di kalangan akademisi Malaysia. Hasil penelaahan yang 

dilakukan oleh Afsar dan Masood (2017), yang meneliti bagaimana 

kepemimpinan transformasional manajer perawat berhubungan dengan 

perilaku kerja inovatif perawat bawahan melalui efikasi diri kreatif, 

kepercayaan pada supervisor, dan penghindaran ketidakpastian. Atas dasar 

pendekatan interaksional, penelaahan ini berhipotesis bahwa: (a) ada interaksi 

antara kepemimpinan transformasional, kepercayaan pada atasan, dan 

penghindaran ketidakpastian yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif, 

sehingga kepemimpinan transformasional memiliki hubungan positif terkuat 

dengan perilaku kerja inovatif ketika perawat memiliki tingkat kepercayaan 

dan penghindaran ketidakpastian yang tinggi; dan (b) efikasi diri kreatif 

memediasi pengaruh interaksi tiga arah antara kepemimpinan 
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transformasional, kepercayaan pada atasan, dan penghindaran ketidakpastian 

terhadap perilaku kerja inovatif. Dalam Studi 1, peneliti menggunakan desain 

penelaahan dengan tenggang waktu, mengumpulkan data multi sumber dari 

322 perawat dan masing-masing kepala perawat (pengawas), yang bekerja di 

rumah sakit sektor publik. Hasil Studi 1 mendukung hipotesis peneliti. Dalam 

Studi 2, peneliti menggunakan desain penelaahan sementara yang lebih ketat 

di mana data dikumpulkan dalam tiga tahap, dengan interval waktu 3 bulan 

memisahkan Tahapan 1 dan 2, dan Tahapan 2 dan 3. Berdasarkan waktu-

lagged dan multisource data dari 371 perawat dan kepala perawat masing-

masing (pengawas), dari rumah sakit sektor swasta, peneliti menemukan 

bahwa Studi 2 menghasilkan hasil yang sama dengan Studi 1. 

Penelaahan yang dilakukan oleh Zulkifli et al. (2019), yang mengeksplorasi 

kerangka kerja konseptual tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

kerja inovatif dalam konteks perspektif faktor individu. Penelaahan ini adalah 

tinjauan literatur untuk menemukan dan menganalisis faktor individu yang 

mempengaruhi perilaku kerja yang inovatif. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka 

atau penelaahan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa kompetensi, self-

efficacy, motivasi dan komitmen organisasi adalah faktor individu yang 

mempengaruhi perilaku kerja inovatif. Selain itu, kompetensi dan self-efficacy 

adalah faktor yang mempengaruhi motivasi dan komitmen. Studi ini juga 

menemukan kerangka kerja konseptual baru dari hubungan antara kompetensi, 

self-efficacy, motivasi, komitmen organisasi dan perilaku kerja inovatif yang 

dapat digunakan untuk penelaahan lebih lanjut oleh peneliti lain. 

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Newman et al. (2018), yang 

mengeksplorasi efek unik dari kepemimpinan kewirausahaan pada hubungan 

antara efikasi diri kreatif (CSE) karyawan dan perilaku inovatif. Menggunakan 

data multi-level dari berbagai sumber, yaitu, 66 manajer tingkat menengah dan 

346 bawahan mereka dari organisasi multinasional besar Cina, efek CSE pada 

perilaku inovatif ditemukan lebih berpengaruh ketika karyawan bekerja di 

bawah pemimpin wirausaha yang kuat di tim. Peneliti juga menemukan bahwa 

kepemimpinan kewirausahaan memberikan efek moderasi yang lebih kuat 

pada tautan perilaku inovatif-CSE daripada perilaku kepemimpinan 

transformasional dan partisipatif. Konsisten dengan teori kognitif sosial, hasil 

ini menunjukkan bahwa pemimpin yang terlibat dalam pemodelan peran 

perilaku kewirausahaan kepada karyawan dan dalam mengarahkan karyawan 
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ke arah mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang kewirausahaan lebih 

mungkin untuk menumbuhkan perilaku inovatif di antara karyawan dengan 

tingkat creative self-efficacy yang lebih tinggi, daripada bertindak secara 

transformasional atau memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan. 

 

D. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA 

PEMBELAJARAN ORGANISASI   

Pemimpin transformasional akan menjadi agen katalitik, penasihat, 

penyelenggara dan pelatih dalam pembelajaran organisasi. Gaya 

kepemimpinan seperti itu juga memungkinkan pemimpin untuk memaksanya 

belajar, untuk menjadi kekuatan pendorong utamanya, dan untuk 

menawarkan apa pun yang diperlukan untuk mengatasi kecurigaan batiniah 

dan masalah luar dan rintangan untuk melembagakan pembelajaran di dalam 

organisasi (Bratianu, 2018). 

Dampak kepemimpinan transformasional pada komunikasi organisasi dan 

efek komunikasi pada pembelajaran organisasi menghasilkan efek tidak 

langsung gaya kepemimpinan transformasional pada pembelajaran organisasi 

melalui komunikasi dalam organisasi. Oleh karena itu, kapasitas kepemimpinan 

transformasional dianggap sebagai salah satu faktor paling penting dalam 

pengembangan pembelajaran organisasi di perusahaan (García-Morales et al., 

2012). 

Hasil penelaahan oleh Manshadi et al., (2014) yang dilakukan pada bidang 

pembelajaran organisasi pegawai Universitas Islam Azad sesuai dengan 

pemanfaatan komponen kepemimpinan transformasional. Populasi statistik 

dalam penelaahan ini adalah dosen dan staf administrasi di semua jurusan di 

universitas dan ibu kota, dan sampel statistik terdiri dari 200 individu. Dengan 

tujuan ini, 200 staf ahli dari Universitas Islam Azad dipilih secara acak Data 

penelaahan dikumpulkan menggunakan kuesioner dan Software SPSS 

digunakan untuk analisis data. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan bermakna antara komponen 

kepemimpinan transformasional dan pembelajaran organisasi. Selain itu, 

pengaruh (perilaku) yang diidealkan, sebuah dimensi kepemimpinan 

transformasional, dikenal sebagai prediktor terpenting dalam pembelajaran 
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organisasi. 

 

E. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA EFIKASI 

DIRI 

Hasil penelaahan oleh Pillai dan Williams (2004), menunjukkan bahwa 

perilaku pemimpin yang ditujukan untuk meningkatkan efikasi diri pengikut 

menghasilkan tingkat kreativitas bawahan yang lebih tinggi dalam situasi 

pemecahan masalah. Karena itu, penting bagi para pemimpin transformasional 

untuk meningkatkan kepercayaan para pengikut, yang bersama-sama mereka 

dapat menemukan solusi untuk masalah yang ada. Pemimpin transformasional 

membangun kelompok kerja yang berkomitmen dan berkinerja tinggi dengan 

meningkatkan efikasi diri dan kekompakan karyawan. Kuesioner diisi oleh 303 

personel pemadam kebakaran setelah wawancara mendalam awal dengan 

personel penyelamat kebakaran. Setelah memperhitungkan data yang hilang, 

271 tanggapan dimasukkan dalam analisis data kami. Hasil menunjukkan 

dukungan untuk model teoritis dibandingkan dengan tiga model alternatif yang 

dipertimbangkan. Implikasi dari temuan untuk penelaahan dan praktek 

dibahas. 

Secara keseluruhan, hasil penelaahan memberikan dukungan untuk 

model yang kami usulkan. Kepemimpinan transformasional terkait dengan 

persepsi kinerja unit dan komitmen melalui efikasi diri dan kekompakan. 

Kepemimpinan transformasional juga mempengaruhi komitmen dan persepsi 

kinerja unit secara langsung, konsisten dengan penelaahan sebelumnya. 

Pentingnya efikasi diri dan kohesivitas sebagai variabel mediasi parsial 

didirikan oleh fakta bahwa data tidak memberikan kecocokan yang baik 

dengan model langsung di mana kami menunjukkan semua jalur yang 

mengarah langsung dari kepemimpinan transformasional ke efikasi diri, 

kohesivitas, komitmen dan persepsi kinerja unit. Studi saat ini memperluas 

pengetahuan yang ada dengan menguji peran efikasi diri dan kekompakan 

kelompok dalam proses kepemimpinan transformasional. Efektivitas 

kepemimpinan transformasional dipengaruhi oleh variabel seperti 

kekompakan kelompok dan efikasi diri. 
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Eden (1992), berpendapat bahwa kepemimpinan adalah mekanisme di 

mana manajer meningkatkan harapan kinerja dan meningkatkan efikasi diri, 

yang pada gilirannya meningkatkan kinerja. Karena itu, penting bagi para 

pemimpin transformasional untuk meningkatkan kepercayaan para pengikut, 

yang bersama-sama mereka dapat menemukan solusi untuk masalah yang ada. 

Setelah efikasi diri terbentuk, pengikut akan mulai mempercayai pemimpin 

yang akan meningkatkan komitmen mereka kepada pemimpin dan organisasi. 

 

F. HUBUNGAN PEMBELAJARAN ORGANISASI PADA EFIKASI DIRI 

Penelaahan yang dilakukan oleh Jaafari et al. (2012), yang bertujuan untuk 

menyelidiki hubungan antara iklim organisasi dan pembelajaran organisasi dan 

efikasi diri guru. Temuan mengungkapkan bahwa ada korelasi yang bermakna 

antara pembelajaran organisasi dan efikasi diri. Di sisi lain, korelasi antara iklim 

organisasi dan efikasi diri menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

kedua variabel ini. Namun, iklim organisasi dapat memengaruhi efikasi diri 

melalui pengaruh pembelajaran organisasi, sementara pembelajaran 

organisasi itu sendiri secara langsung meningkatkan efikasi diri.  

Penelaahan yang dilakukan oleh Tobin et al. (2006), yang memperluas 

pertimbangan kontekstual organisasi dengan memeriksa pembelajaran 

organisasi, partisipasi dalam kegiatan pembelajaran organisasi dan iklim 

organisasi sebagai kemungkinan prediktor efikasi diri. Penelaahan ini 

memberikan hasil regresi dari n = 679 guru dan menunjukkan bahwa iklim 

organisasi dan pembelajaran organisasi adalah prediktor signifikan dari efikasi 

diri guru, mengendalikan beberapa variabel tingkat individu (yaitu, partisipasi 

dalam pembelajaran organisasi, pribadi self-efficacy, dan efikasi pengajaran). 

Secara keseluruhan, temuan memberikan bukti untuk memperluas 

penelaahan di luar sekolah dan termasuk pembelajaran organisasi sebagai 

variabel yang berpotensi penting dalam mempelajari lebih lanjut hasil individu 

dan efektivitas organisasi. 
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KONSEP PERILAKU  
INOVATIF DAN EFIKASI 

 
A. PERILAKU INOVATIF DENGAN PEMBELAJARAN ORGANISASI 

Kepemimpinan transformasional menggunakan alat motivasi dapat 

membawa orientasi belajar yang efektif dalam organisasi yang memiliki 

kemampuan untuk mencapai kesejahteraan pembelajaran organisasi dalam 

organisasi. Lebih lanjut, nama-nama terkenal dari Fortune 500 dan organisasi 

blue-chip akan mengadopsi mekanisme kepemimpinan transformasional dan 

manajemen pengetahuan untuk pembelajaran organisasi dan hasil kinerja 

inovatif melalui pembelajaran organisasi, yaitu Microsoft, IBM, Samsung dan 

Apple (Imran et al., 2016). Pembelajaran organisasi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap inovasi organisasi. Studi ini mendukung dan 

mengkonfirmasi peran mediator pembelajaran organisasi. Dengan kata lain, 

pembelajaran organisasi memicu hubungan kepemimpinan transformasional 

dan inovasi organisasi. Pembelajaran organisasional mengarah pada inovasi 

organisasi (Hsiao dan Chang, 2011). 

 

B. PERILAKU INOVATIF DENGAN EFIKASI DIRI 

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Afsar dan Masood (2017), 

menunjukkan bahwa seorang karyawan menampilkan inovasi dalam 

perilakunya karena perbedaan dalam perasaan pemberdayaan, rasa hormat, 

otonomi, makna, penentuan nasib sendiri dan kompetensi saat bekerja dengan 

para pemimpin mereka. Dengan memberikan visi yang menarik kepada 
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anggota organisasi, pemimpin transformasional membantu membangun 

kepercayaan diri pengikut mereka dengan memberi mereka perasaan efikasi 

diri bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan kreatif. 

Karyawan yang terinspirasi oleh pemimpin transformasional merasa 

diberdayakan secara psikologis karena mereka memahami harapan organisasi 

dari mereka dan lebih siap untuk menyesuaikan keterampilan dan perilaku 

mereka dengan tuntutan, hasil kinerja, dan harapan ini. Mereka memiliki rasa 

penguasaan yang lebih tinggi, dan efikasi diri atas tugas dan lingkungan kerja 

mereka. Memberi karyawan otonomi yang lebih besar dan kontrol 

pengambilan keputusan menghasilkan karyawan yang lebih cenderung 

membalas dengan tingkat keterlibatan proses kreatif yang lebih tinggi (Volmer 

et al., 2012). 

Penelaahan yang dilakukan oleh Jaafari et al. (2012), yang bertujuan untuk 

menyelidiki hubungan antara iklim organisasi dan pembelajaran organisasi dan 

efikasi diri guru. Temuan mengungkapkan bahwa ada korelasi yang bermakna 

antara pembelajaran organisasi dan efikasi diri. Di sisi lain, korelasi antara iklim 

organisasi dan efikasi diri menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

kedua variabel ini. Namun, iklim organisasi dapat memengaruhi efikasi diri 

melalui pengaruh pembelajaran organisasi, sementara pembelajaran 

organisasi itu sendiri secara langsung meningkatkan efikasi diri.  

Penelaahan yang dilakukan oleh Zulkifli et al. (2019), menemukan bahwa 

kompetensi, self-efficacy, motivasi dan komitmen organisasi adalah faktor 

individu yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif. Berdasarkan 2 

penelaahan tersebut yang menyatakan bahwa pembelajaran organisasi 

memiliki pengaruh terhadap perilaku inovasi, dan penelaahan kedua yang 

menyatakan bahwa efikasi diri memiliki pengaruh terhadap perilaku inovasi, 

maka ada kemungkinan bahwa efikasi diri dapat menjadi variabel mediasi 

antara pembelajaran organisasi dengan perilaku inovatif. 

 

C. EFIKASI DIRI DENGAN PEMBELAJARAN ORGANISASI 

Pemimpin transformasional akan menjadi agen katalitik, penasihat, 

penyelenggara dan pelatih dalam pembelajaran organisasi. Gaya 

kepemimpinan seperti itu juga memungkinkan pemimpin untuk memaksanya 

belajar, untuk menjadi kekuatan pendorong utamanya, dan untuk 
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menawarkan apa pun yang diperlukan untuk mengatasi kecurigaan batiniah 

dan masalah luar dan rintangan untuk melembagakan pembelajaran di dalam 

organisasi (Bratianu, 2018). 

Penelaahan yang dilakukan oleh Tobin et al. (2006), yang memperluas 

pertimbangan kontekstual organisasi dengan memeriksa pembelajaran 

organisasi, partisipasi dalam kegiatan pembelajaran organisasi dan iklim 

organisasi sebagai kemungkinan prediktor efikasi diri. Berdasarkan 2 

penelaahan tersebut yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh terhadap pembelajaran organisasi, dan 

penelaahan kedua yang menyatakan bahwa pembelajaran organisasi memiliki 

pengaruh terhadap efikasi diri, maka ada kemungkinan bahwa pembelajaran 

organisasi dapat menjadi variabel mediasi antara kepemimpinan 

transformasional dengan efikasi diri. 

Berdasarkan uraian pengaruh antar variabel, maka untuk meningkatkan 

perilaku inovatif guru, seorang pemimpin sekolah atau kepala sekolah harus 

memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, selain itu guru secara individu juga 

harus memiliki kepribadian yang yakin dalam menghadapi berbagai tugas, 

memiliki semangat, pengabdian, dan inisiatif yang tinggi terhadap pekerjaan, 

dan guru juga harus dapat bekerja sama dengan guru lainnya dalam 

menghadapi berbagai persoalan dalam sebuah organisasi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan faktor kepemimpinan transformasional, 

pembelajaran organisasi, dan efikasi diri. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki tanggung jawab 

dalam memberikan bimbingan dan arahan para guru mengenai tugas dan hasil 

pekerjaan para guru berupa nilai yang di raih para siswa, dalam proses 

pengajaran tersebut sering terjadi perubahan pada metode pengajaran dan isi 

materi pembelajaran. Hal ini yang sering membuat guru merasa putus asa 

dalam mempelajari suatu hal yang baru seperti dalam hal digitalisasi 

pendidikan yang saat ini sedang berlangsung di era pandemi. Disinilah peran 

kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam beradaptasi dengan metode baru 

dalam pembelajaran dan mencari info sebanyaknya mengenai perkembangan 

pendidikan untuk kemudian di sosialisasikan kepada para guru.  

Kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kesadaran para 

guru mengenai tugas mereka dan pentingnya untuk mengerjakan setiap tugas 

dengan baik, selain itu kepemimpinan transformasional dapat memotivasi para 
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guru dalam bekerja demi kebaikan bersama dalam meraih tujuan organisasi. 

Kepala sekolah dengan tipe kepemimpinan transformasional memiliki 

kharisma yang baik sebagai pemimpin, membuat para guru dapat 

menghormati setiap perintahnya dan mengerjakan arahan yang 

diperintahkannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan perilaku inovatif 

para guru.  

Organisasi adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan bekerja 

sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu, hal ini yang membuat pekerjaan 

yang kita lakukan tidak terlepas dari pengaruh orang lain, jika pekerjaan kita 

bermasalah maka akan menghambat pekerjaan orang lain dan begitu juga 

sebaliknya. Dalam melaksanakan pekerjaan sering ditemukan permasalahan, 

sebuah permasalahan dapat diselesaikan secara individu atau organisasi. 

Pembelajaran organisasi dapat membuat sebuah organisasi menjadi kompak 

dalam menghadapi berbagai masalah, dengan adanya komitmen untuk belajar, 

kebersamaan visi, pandangan yang terbuka, dan adanya perpindahan 

pengetahuan dapat menggiring para guru untuk berinovasi dalam menghadapi 

masalah dan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kuatnya sebuah 

organisasi akan melekatkan hubungan antar guru menjadi sebuah 

kebersamaan hingga terjadi suasana bekerja yang nyaman dan siap dalam 

menghadapi masalah bersama. 

Kepercayaan diri seorang guru sangat mempengaruhi kemampuan guru 

dalam proses pembelajaran, semakin tinggi tingkat kepercayaan diri guru 

untuk melakukan sesuatu yang dianggap mampu, maka akan meningkatkan 

efektivitas guru dalam proses perpindahan ilmu kepada siswa. Keyakinan diri 

bahwa guru dapat mempelajari kurikulum baru, metode baru, akan 

mempercepat adaptasi guru dengan segala hal yang baru. Efikasi diri dapat 

membuat seseorang yakin dengan kemampuan yang dimilikinya dalam 

menghadapi berbagai masalah dalam pekerjaannya. Guru dalam pekerjaan 

utamanya yaitu memberikan pengajaran yang efektif sering menghadapi 

berbagai masalah seperti metode mengajar dan kurikulum yang sering 

berubah, tentunya hal ini harus diimbangi dengan rasa keyakinan yang tinggi 

untuk dapat melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas, menghadapi 

tantangan, resiko, dan peningkatan kinerja. 

 

 



 

 

 

 
 

PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya 

terdapat beberapa potin penting sekaligus menjadi perhatian utama, 

diantaranya: 

1. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku inovatif guru. Kepala sekolah yang mengingatkan akan visi 

sekolah, melakukan supervisi, mengarahkan guru bekerja dengan 

teknologi, mau mendengarkan keluhan guru, memberikan penghargaan 

kepada guru, dan berperan sebagai mentor akan menghasilkan guru yang 

menemukan dan memperjuangkan peluang inovatif, membuat, 

mempromosikan, dan menerapkan teknik baru, mempromosikan dan 

menerapkan metode baru, memperjuangkan dan menerapkan solusi 

dalam permasalahan. Perilaku kepemimpinan transformasional sangat 

penting diterapkan oleh para kepala sekolah agar menimbulkan rasa 

hormat dengan pemimpin yang dapat memberikan pengaruh 

idealismenya, motivasi inspirasional, dapat memberikan stimulasi 

intelektual, dan memberikan konsiderasi individualnya kepada para guru.  

2. Pembelajaran organisasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

inovatif. Ketika sekolah menyediakan wadah organisasi atau tim yang baik 

dalam melakukan pembelajaran dengan teman sejawat, akan terbentuk 

tim yang haus akan pembelajaran dan individu yang memiliki komitmen 

yang tinggi untuk terus belajar. Di dalam sebuah tim juga terjadi 

pertukaran visi oleh para guru dengan pikiran yang terbuka, bagaimana 
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mereka harus menghadapi berbagai perubahan seperti perubahan 

kurikulum atau perubahan dalam metode mengajar melalui daring seperti 

yang terjadi ketika era pandemi. Dengan terbentuknya suasana berbagi 

pengetahuan yang baik sesama guru akan berdampak kepada 

meningkatnya perilaku inovatif guru.      

3. Efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif. Ketika guru 

memiliki kekuatan dan tahan dari segala rintangan, akan memacu guru 

dalam bekerja dan meningkatkan kepercayaan diri guru dalam 

menghadapi segala perubahan. Guru yang menyelesaikan tugas sesuai 

target, tekun dalam bekerja, mampu bekerja dibawah tekanan adalah ciri 

guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi.  Guru harus memiliki 

kepercayaan diri atas kemampuannya sendiri dalam menghadapi 

berbagai masalah dalam pekerjaan, beradaptasi atas segala bentuk 

perubahan sehingga dapat meningkatkan perilaku inovatif guru. 

4. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

pembelajaran organisasi. Implikasi dari temuan ini adalah rujukan bagi 

kepala sekolah agar meningkatkan pengaruhnya, motivasi, stimulasi dan 

konsiderasi individualnya untuk mendukung terjadinya pembelajaran 

organisasi guru. Dengan adanya wadah pembelajaran ini dapat 

membantu kepala sekolah dalam penyampaian informasi tentang rencana 

pembelajaran ataupun tentang perubahan yang terjadi dalam dunia 

pendidikan, agar guru mendapatkan bekal dalam mempelajari kesulitan 

yang dihadapi ataupun dapat beradaptasi dalam perubahan yang terjadi. 

5. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap efikasi 

diri. Kepala sekolah harus menggunakan pengaruhnya untuk 

menggerakan guru, mampu memotivasi guru untuk dapat meningkatkan 

kepercayaan diri guru. Semakin besar kemampuan kepala sekolah dalam 

memotivasi guru akan meningkatkan kekuatan guru dalam menghadapi 

masalah atau beban pekerjaannya. Dengan stimulasi intelektual kepala 

sekolah juga dapat memberikan pendapat atau masukan yang baik ketika 

guru menghadapi kesulitan atau perubahan dalam pekerjaan.  

6. Pembelajaran organisasi berpengaruh signifikan terhadap efikasi diri. 

Dapat disimpulkan bahwa ketika guru sering melakukan pembelajaran 

organisasi sekolah akan sangat berpengaruh terhadap rasa percaya diri 

guru dalam menghadapi pekerjaan. Komitmen guru dalam belajar akan 
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menjadi bekal guru dalam menghadapi kesulitan dalam bekerja dan 

meningkatkan kekuatan guru dalam menghadapi berbagai perubahan. 

Dengan adanya wadah pembelajaran organisasi guru juga dapat menjadi 

semangat dan meningkatkan kepercayaan diri guru karena mereka 

merasa menghadapi masalah secara bersama dengan adanya diskusi 

berbagi pengetahuan dengan para guru.    

7. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku inovatif melalui pembelajaran organisasi. Kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah terhadap perilaku inovatif guru melalui 

pembelajaran organisasi sekolah memiliki pengaruh yang signifikan. 

Artinya kepala sekolah harus lebih meningkatkan pengaruhnya, motivasi, 

stimulasi dan konsiderasi individualnya untuk mendukung terjadinya 

pembelajaran organisasi guru. Dengan adanya wadah pembelajaran ini 

dapat membantu kepala sekolah dalam penyampaian informasi tentang 

rencana pembelajaran ataupun tentang perubahan yang terjadi dalam 

dunia pendidikan, agar guru dapat mempelajari kesulitan yang dihadapi 

ataupun dapat beradaptasi dalam perubahan yang terjadi sehingga dapat 

meningkatkan perilaku inovatif guru.  

8. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku inovatif melalui efikasi diri. Kepala sekolah yang menjalankan 

kepemimpinannya dengan gaya kepemimpinan transformasional akan 

meningkatkan efikasi diri guru yang berdampak juga terhadap 

peningkatan perilaku inovatif guru. Selain berpengaruh langsung, 

kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan perilaku inovatif 

guru melalui peningkatan efikasi diri guru, sehingga diharapkan kepada 

para kepala sekolah selain meningkatkan kepemimpinan 

transformasionalnya, juga melakukan peningkatan terhadap efikasi diri 

guru.  

9. Pembelajaran organisasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

inovatif melalui efikasi diri. Pembelajaran organisasi sekolah terhadap 

perilaku inovatif guru melalui efikasi diri guru memiliki pengaruh yang 

signifikan. Dengan adanya pembelajaran organisasi yang baik di sekolah, 

akan berdampak kepada meningkatnya efikasi diri guru, ketika efikasi diri 

guru meningkat maka akan berpengaruh terhadap perilaku inovatif yang 

juga akan meningkat. Hal ini makin memperkuat bahwa kepala sekolah 
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harus lebih meningkatkan pembelajaran organisasi sekolah agar dapat 

terciptanya efikasi diri guru yang tinggi dan perilaku inovatif yang baik. 

10. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap efikasi 

diri melalui pembelajaran organisasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

harus meningkatkan perilaku kepemimpinan transformasional dan 

melakukan peningkatan terhadap wadah pembelajaran organisasi sekolah 

agar tebentuknya guru yang percaya diri dalam menghadapi tantangan 

dan memiliki sikap ulet dalam menghadapi kesulitan. 

 

B. MODEL PENINGKATAN PERILAKU INOVATIF GURU 

Produk hasil disertasi berbentuk sebuah model peningkatan perilaku 

inovatif guru melalui kepemimpinan transformasional kepala sekolah, 

pembelajaran organisasi sekolah, dan efikasi diri guru. 

Gambar 5.1 Model peningkatan perilaku inovatif melalui kepemimpinan 

transformasional. 

Sumber: Temuan Peneliti. 

 

Keterangan:   Variabel penelitian 

 Dimensi dari variabel penelitian 
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1. Memberikan penguatan terhadap kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah 

Fokus penguatan motivasi inspirasional dilakukan karena dimensi ini 

merupakan dimensi yang paling sedikit merefleksikan variabel kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah, dengan fokus pada dimensi yang di anggap 

paling lemah diharapkan akan berdampak besar terhadap pengembangan 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai 

motivator dengan strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para 

tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi 

ini dapat ditumbuhkan melalui a) Pengaturan lingkungan fisik, b) Pengaturan 

suasana kerja, c) Pengaturan disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, 

dan penyediaan berbagai sumber belajar lewat pengembangan sumber belajar. 

a) Pengaturan lingkungan fisik perlu dilakukan untuk memotivasi guru. 

Lingkungan yang kondusif akan menumbuhkan motivasi guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kepala sekolah harus mampu 

membangkitkan motivasi guru agar dapat melaksanakan tugas secara optimal. 

Pengaturan lingkungan fisik tersebut antara lain mencangkup ruang kerja yang 

kondusif, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bengkel, 

serta mengatur lingkungan kerja sekolah yang menyenangkan. b) Kemudian 

pengaturan suasana kerja. Seperti halnya iklim fisik, suasana kerja yang 

menyenangkan juga akan membangkitkan kinerja guru. Untuk itu kepala 

sekolah harus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 

guru, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. c) 

Selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

kinerja guru di sekolah, kepala sekolah harus berusaha menanamkan disiplin 

kepada semua bawahannya. Melalui disiplin ini diharapkan dapat tercapai 

tujuan secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas 

sekolah. Beberapa strategi yang dapat digunakan kepala sekolah dalam 

membina disiplin guru adalah: membantu guru dalam mengembangkan pola 

perilakunya, membantu guru dalam meningkatkan standar perilakunya, dan 

melaksanakan semua peraturan yang telah disepakati bersama. Dalam 

membina disiplin guru kepala sekolah harus berpedoman pada sikap 

demokratis. Keberhasilan suatu lembaga organisasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Dari berbagai faktor tersebut motivasi merupakan suatu faktor yang 
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cukup dominan dan dapat menggerakan faktor-faktor lain ke arah efektivitas 

kerja (Roesminingsih, 2019). 

Beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dan menginspirasi 

guru adalah: 1) Kepala sekolah memberikan contoh sekolah yang memiliki 

kualitas dan inovasi yang baik, 2) Kepala sekolah memberikan contoh figur guru 

yang baik, 3) Kepala sekolah memberikan pelatihan motivasi.  

1. Contoh sekolah dasar negeri yang menjadi kisah inspiratif adalah SDN 

Sumbergondo 2 Batu, Jawa Timur. Sekolah ini dinilai memiliki kualitas 

setara dengan sekolah SD negeri berkualitas baik di sekitar Washington 

DC, Amerika Serikat. Hal itu diutarakan oleh Senior Communication 

Specialist International Education Research Triangle Institute (RTI) 

Amerika, Sabina Behague. Menurut Sabina, Pembelajaran di SDN 

Sumbergondo 2 Batu bisa menjadi model yang baik bagi sekolah-sekolah 

lainnya di Indonesia dan di dunia. Beliau melihat para siswa difasilitasi 

guru untuk melakukan kegiatan membaca bersama dengan 

menyenangkan, berdiskusi di kelompok kecil, melakukan percobaan, dan 

diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya mereka. Sabina 

melihat siswa di sekolah ini menjadi lebih percaya diri dan terbiasa 

memecahkan masalah dalam pembelajaran. Kualitas pembelajaran di 

sekolah ini sama berkualitasnya dengan sekolah negeri berkualitas baik di 

tempat tinggal saya di area Washington DC, ungkap Sabina. Kepala 

Sekolah (Kepsek) SDN Sumbergondo 2 Batu Sri Winarni mengungkapkan, 

semua guru di sekolahnya sudah berkomitmen untuk menerapkan 

pembelajaran aktif yang memfasilitasi siswa menggunakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Menurut Sri Winarni, dalam proses pembelajaran 

siswa sudah dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk belajar secara 

kooperatif. Misalnya, pajangan hasil karya siswa mulai kelas I sampai kelas 

VI, sudah memperlihatkan kemampuan belajar yang menghasilkan karya 

yang ditulis dengan kata-kata mereka sendiri. Sri menunjukkan pajangan 

karya siswa kelas I yang membuat laporan hasil wawancara dengan orang 

tuanya, yaitu tentang ciri-ciri dirinya sendiri saat baru lahir hingga usia 7 

tahun. Di jenjang kelas yang lebih tinggi, hasil karya siswa tampak lebih 

menantang, terstruktur, dan ditulis dengan kalimat yang lebih panjang. 

Contohnya di kelas VI siswa membuat laporan percobaan membuat 

rangkaian listrik sederhana, serta keuntungan dan kerugiannya. 
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Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Mistin mengatakan, 

kemajuan yang terjadi di SDN Sumbergondo 2 ini membuat Pemerintah 

Kota Batu melalui dinas pendidikan menunjuk sekolah ini menjadi sekolah 

rujukan. Banyak guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang 

melakukan studi visit ke SDN Sumbergondo 2. Mereka bisa belajar 

implementasi pembelajaran aktif, budaya baca, manajemen berbasis 

sekolah dan peran serta masyarakat yang berhasil. Tahun 2017, SDN 

Sumbergondo 2 Batu juga berhasil mempertahankan peringkat 1 Ujian 

Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Disamping itu, sang kepala 

sekolah juga berhasil meraih prestasi sebagai kepala sekolah terbaik se 

Kota Batu (Sandi merah putih, 2017). 

2. Contoh figur guru yang baik dan dapat menjadi inspirasi bagi para guru 

salah satunya adalah Krista Adayu yang merupakan salah satu guru di SDN 

Gumilir 06 Cilacap. Guru kelas 6 itu mengembangkan model pembelajaran 

baru berbasis proyek, dimana siswa akan menghasilkan proyek-proyek 

selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa diberi tugas 

untuk mewawancarai narasumber terkait topik pubertas. Narasumber 

bisa berupa orang tua di rumah, atau guru perempuan oleh siswa 

perempuan dan guru laki-laki oleh siswa laki-laki. Kemudian di kelas, ia 

dan siswa kelas 6 akan memerankan host dan narasumber seperti podcast 

profesional. Setelah kegiatan ini siswa yang tadinya malu untuk maju 

akhirnya menjadi percaya diri karena teman-temannya maju dan 

mengembangkan rasa percaya diri untuk tampil dan berbicara (Tim detik 

edu, 2022).  

3. Contoh pelatihan yang dapat meningkatkan motivasi inspirasional guru 

adalah pelatihan motivasi guru oleh ESQ Leadership Center yang 

bertujuan untuk menciptakan pengajar berkualitas yang akan 

meningkatkan mutu dunia pendidikan. Kesuksesan dunia pendidikan tidak 

hanya datang dari guru yang pintar, tetapi juga memiliki motivasi tinggi. 

Pelatihan motivasi guru mengajak kaum pendidik untuk mengembangkan 

motivasi yang lebih mendalam, sehingga meningkatkan kualitas proses 

(dan hasil) mengajar. Pelatihan motivasi bahkan dapat menimbulkan 

manfaat jangka panjang, terutama untuk meningkatkan kualitas dunia 

pendidikan di Indonesia. Manfaat dari pelatihan ini adalah: a) Mendorong 

siswa untuk berusaha lebih baik. Pelatihan motivasi guru akan mendorong 
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pendidik untuk menunjukkan antusiasme dalam menghadapi siswa, 

menularkan semangat tersebut kepada murid-muridnya. Ketika 

menghadapi guru yang bersemangat dalam mengajar, siswa akan tertular 

semangat positif tersebut. Mereka pun akan lebih tertantang untuk 

menjawab soal, memecahkan problem, menyampaikan opini dalam 

diskusi, dan sebagainya. b) Meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Guru 

dengan motivasi dan semangat tinggi biasanya lebih kreatif dalam 

mengajar. Pelatihan motivasi guru akan mendorong tenaga pendidik 

untuk menggali potensi kreativitas. Jika guru sering kesulitan menemukan 

ide untuk mengajar, menggali potensi dan motivasi diri akan mendorong 

guru untuk lebih kreatif dalam menemukan bahan. Guru yang kreatif di 

kelas akan mengajak siswa untuk melakukan hal serupa. Siswa bisa belajar 

untuk berpikir di luar kotak, misalnya saat mengerjakan soal, 

memecahkan problem, atau menyelesaikan tugas kelas. c) Meningkatkan 

potensi siswa dan guru. Potensi siswa dan guru hanya bisa terlihat jika 

lingkungannya mendukung. Pelatihan motivasi untuk tenaga pengajar 

bisa mendorong siswa dan guru untuk mengolah kreativitas, ketekunan, 

rasa ingin tahu, serta kemauan untuk memecahkan masalah. Hal ini 

membantu guru dan siswa untuk menggali kemampuan serta potensi 

tersembunyi mereka. Guru dengan motivasi mengajar yang kuat akan 

menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengajar para siswa secara 

lebih maksimal. Hasilnya adalah siswa yang lebih kreatif, cerdas, serta 

bersemangat dalam belajar. d) Membantu Siswa yang “Sulit” dalam 

Belajar. Setiap guru punya pengalaman dengan siswa yang cenderung 

“sulit” diajar di kelas. Siswa ini mungkin memiliki tingkat perhatian rendah, 

nakal, sulit mendengarkan dan mengerjakan soal, atau terlalu pemalu 

untuk menunjukkan hasil berpikirnya. Guru yang “tidak berniat” mengajar 

biasanya akan cepat putus asa dan mengabaikan kemajuan siswa 

semacam ini. Pelatihan motivasi guru cocok untuk meningkatkan 

kesabaran, semangat, dan potensi guru dalam mengajar siswa sulit. e) 

Mengurangi stres dalam mengajar. Mengajar adalah kegiatan yang 

menguras pikiran dan tenaga, terutama jika guru dihadapkan pada kondisi 

sulit (misalnya mengajar di sekolah terpencil atau menghadapi banyak 

siswa sulit). Tantangan sebagai guru dapat menimbulkan stres, rasa 

frustrasi, dan penurunan kepercayaan diri, yang berujung pada masalah 



 

Penutup | 69 

psikologis. Sebagai guru, Anda bisa mengurangi semua efek negatif 

tersebut jika termotivasi. Memiliki motivasi tinggi dalam mengajar akan 

meningkatkan semangat dalam menghadapi tantangan. Anda akan lebih 

siap saat memasuki kelas setiap hari. Motivasi mendalam juga akan 

mendorong guru untuk mencari solusi bagi setiap masalah di kelas. 

Motivasi adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan tenaga 

pengajar berkualitas. Guru dengan motivasi mengajar yang besar dan 

mendalam akan mendorong para siswa untuk lebih kreatif. Hasilnya 

adalah lulusan yang lebih berkualitas dan potensial sebagai generasi 

penerus (ESQ, 2021). 

 

Berdasarkan hasil analisa peneliti mengenai motivasi inspirasional, 

peneliti merekomendasikan variabel motivasi, terutama motivasi instrinstik 

sebagai variabel perantara antara kepemimpinan transformasional dengan 

variabel perilaku inovatif untuk lebih meningkatkan peran variabel 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan variabel 

perilaku inovatif guru. Motivasi instrinstik guru mengacu pada alasan yang 

berasal dari nilai-nilai intrinsik individu untuk memilih mengajar dan 

mempertahankan pengajaran, dan intensitas motivasi guru yang ditunjukkan 

oleh upaya yang dikeluarkan untuk mengajar yang dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor kontekstual (Han dan Yin, 2016). 

 

2. Memberikan penguatan terhadap perilaku inovatif guru 

Fokus pengembangan dimensi menghasilkan ide perlu dilakukan karena 

dimensi ini merupakan dimensi yang paling sedikit merefleksikan variabel 

perilaku inovatif guru, dengan fokus kepada dimensi yang paling lemah 

diharapkan akan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan 

variabel perilaku inovatif guru. Dimensi menghasilkan ide adalah tahap dimensi 

perilaku inovatif yang mengacu pada perilaku untuk menghasilkan konsep dan 

ide dengan tujuan perbaikan atau pembangkitan ide untuk menemukan solusi 

dari masalah yang teridentifikasi, mencari metode kerja baru atau teknik 

peralatan atau menemukan pendekatan baru dalam mengerjakan tugas. 

Beberapa kegiatan yang merupakan penemuan ide dalam mengatasi masalah 
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dan pendekatan baru adalah: 1) Pemanfaatan teknologi informasi, 2) 

Pendekatan pembelajaran. 

1. Pemanfaatan teknologi informasi:  Pembelajaran daring terlahir semenjak 

terjadinya pandemi Covid-19 terjadi yang memaksa pendidikan untuk 

mengubah metode dalam pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran tidak 

dapat dilakukan dengan pertemuan langsung antara guru dan peserta 

didik, maka muncul ide untuk melaksanakan pembelajaran melalui 

teknologi informasi dengan menggunakan media komputer, laptop, atau 

telepon seluler. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

daring adalah: 1) Pembelajaran Daring Konsep Tur, mengisi soal atau 

menyimak paparan materi mungkin akan terasa membosankan bagi siswa. 

Sesekali, pihak pengajar perlu meningkatkan kreativitas dengan 

memanfaatkan pembelajaran daring konsep tur. Konsepnya mirip dengan 

study tour yang biasa dilakukan tiap semester, hanya saja dilakukan secara 

virtual. Hal ini pun sudah difasilitasi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Google, guna 

memasukkan beberapa museum dan situs di Indonesia ke dalam Platform 

Google Arts & Culture. Agar siswa lebih antusias, pengajar bisa melakukan 

voting terkait museum mana yang ingin dikunjungi. Sebut saja diantaranya 

museum Nasional, museum Sumpah pemuda, candi Borobudur, hingga 

candi Prambanan. Semua lokasi sejarah tersebut bisa dikunjungi para guru 

dan siswa dengan teknologi Virtual tour 360. Ini adalah layanan Google 

yang memungkinkan penggunanya bisa melihat sekeliling lokasi tujuan 

dan merasa seakan sedang berada di lokasi tersebut. Fitur ini membuat 

pelajaran situs sejarah maupun geografi menjadi lebih menarik ketimbang 

hanya melihat foto-foto. 2) Pembelajaran daring dengan video, metode 

pembelajaran daring dengan video sudah umum dilakukan. Di mana 

pengajar merekam dirinya menyampaikan materi, maupun meminta 

siswa untuk menyaksikan video dari satu platform belajar tertentu. 

Setelah siswa selesai menonton, pengajar bisa memberi soal atau 

membuat grup diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Diyakini, 

metode pembelajaran daring ini efektif untuk menciptakan ruang 

interaktif baru bagi pendidik dan siswa. Metode ini dapat digunakan 

hampir di semua mata pelajaran, selain siswa dapat menemukan banyak 
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sumber referensi, siswa juga dapat menerima pembelajaran berulang kali 

terutama bidang pelajaran matematika yang sulit dipahami. 3) Bu Samini, 

guru SD di Jakarta telah mengembangkan inovasi pembelajaran dengan 

menggabungkan (blend) berbagai pendekatan. Permasalahan yang 

dihadapi, antara lain, siswa umumnya tidak memiliki gawai. Untuk akses 

internet, siswa menggunakan HP orang tua. Sedangkan pada siang hari HP 

tersebut dipakai untuk bekerja, sehingga siswa hanya punya waktu malam 

hari. Bu Samini meng-upload bahan belajar pada blog malam hari, beliau 

juga meminta orang tua agar mendampingi putra putrinya saat membuka 

blog di malam hari. 4) Pembelajaran Asinkronus dengan media 

pembelajaran berbasis Android, bu Yessi seorang guru Kimia di SMAN 7 

Palangkaraya menghadapi siswa dengan masalah kebosanan belajar 

daring. Berbagai upaya sudah dilakukan, antara lain dengan 

memanfaatkan berbagai media pembelajaran, menerapkan model 

pembelajaran. Salah satu cara yang beliau tempuh adalah dengan 

mengembangkan sendiri media pembelajaran berbasis android, sehingga 

dapat diakses oleh siswa di mana saja dan kapan saja dengan gawai yang 

ada di tangan mereka. Sebagian besar waktu kegiatan pembelajaran 

dilakukan secara asynchronous. Pembelajaran dilakukan menggunakan 

aplikasi yang sudah dibangun dan disesuaikan dengan kecepatan peserta 

didik. Bahan ajar, LKS, latihan soal dalam bentuk games dan evaluasi 

semua dikemas dalam satu aplikasi, video pembelajaran dimuat dalam 

aplikasi tersebut. Penyusunan media pembelajaran didasarkan pada 

konsep pembelajaran kontekstual atau menerapkan wawasan green 

chemistry dalam praktikum kimia. Siswa dapat melakukan percobaan 

kimia menggunakan alat dan bahan yang tersedia di rumah dengan 

menerapkan konsep green chemistry berdasarkan LKS yang telah disusun 

oleh guru. Hasil percobaan/praktikum siswa dilaporkan melalui instagram 

yang dilaporkan secara kelompok (Ade Koesnandar, 2021).  

2. Ide pendekatan pembelajaran yang dapat di contoh adalah yang dilakukan 

oleh Nadia cassinie guru SMA Sekolah Murid Merdeka Jakarta, semula ia 

melihat para siswanya kesulitan belajar matematika. Tak mau diam, ia pun 

menulis buku Kumpulan Cerpen Matematika: Sang Pemburu Diskon untuk 

para siswa. Nadia berharap, kumpulan cerpen persembahannya bisa 
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mengubah stigma negatif matematika di mata siswanya. Mereka kesulitan 

karena tidak suka dan menganggap bahwa matematika tidak bermanfaat 

untuk kehidupan sehari-hari terutama setelah mereka lulus. Belajar 

matematika di sekolah jadi formalitas karena mata pelajaran wajib. 

Cerpen buatannya mengulas masalah sehari-hari yang bersentuhan 

dengan konsep matematika SMP dan SMA. Menurutnya, siswa SD pun 

bisa belajar dari buku ini. Berikutnya ada Lili Gusni guru kelas 4 yang 

membuat media pembelajaran dari botol bekas, siswa di SD Negeri 28 

Indrapura bisa belajar dengan asyik dan bermakna. Inovasi tersebut 

mengajarkan literasi dengan permainan "botol pintar". Lewat inovasinya, 

ia terpilih sebagai salah satu guru teladan oleh Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Senang 

mendokumentasikan media pembelajarannya ke Tiktok, Lili mendaftarkan 

video-video inovasi pembelajarannya ke seleksi Guru Teladan Kemdikbud. 

Ia pun terpilih sebagai guru teladan pada kategori Cerita Inovatif dan 

Inspiratif. Pada Lili membuat media itu karena bahannya murah, mudah 

didapat, ramah lingkungan. Lili bercerita, mula-mula ia akan mendongeng 

sebuah legenda. Salah satu cerita legenda yang kerap ia bacakan adalah 

Bawang Merah dan Bawang Putih. Sebelum memulai cerita, siswa mulai 

membuat permainan dengan media botol. Ia memilih botol-botol bekas 

pakai agar lebih hemat dan ramah lingkungan. Kemudian para siswa mulai 

memotong botol minuman berukuran kecil dan besar. Setelah dipotong 

menjadi empat, setiap botol akan dijadikan botol untuk pertanyaan, botol 

jawaban, botol reward, dan botol hukuman. Barulah wali kelas 4 itu 

membacakan cerita, setelah selesai siswa yang telah dibagi perkelompok 

akan berebut untuk maju (Tim detik edu, 2022).  

 

Untuk menghasilkan guru yang dapat menghasilkan banyak ide dalam 

pembelajaran, diperlukan peran kepala sekolah dalam memberikan program 

penguatan dan pengembangan kreativitas guru. Contoh kegiatan yang dapat 

mengembangkan kreativitas guru adalah: 1) Program pelatihan pemanfaatan 

teknologi informasi, 2) Program pelatihan guru kreatif.  

1. Program pelatihan pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi 

memiliki peran penting dalam guru mencari sumber ide kreatif melalui 
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internet dari youtube, blog, jurnal penelitian, berita, dan media sosial 

lainnya yang dapat memberikan inspirasi dalam menghasilkan ide baru. 

Salah satu aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan 

pengembangan teknologi diantaranya adalah media komputer. Komputer 

merupakan aplikasi dari teknologi berbasis informasi dan komunikasi yang 

dimanfaatkan sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi 

informasi yang sangat bermanfaat dengan memproses, menyajikan dan 

mengelola informasi. Secara umum ada tiga peranan teknologi informasi 

dan komunikasi: Pertama, menggantikan peran manusia dengan 

melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses tertentu. Kedua, 

memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas atau 

proses. Ketiga, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-

perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Ilmu Teknologi Informasi 

dan Komunikasi merupakan solusi tepat bagi penyelesaian masalah dalam 

bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi akan mengatasi ketertinggalan perkembangan 

dari Negara maju, teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia 

pendidikan memberikan kontribusi untuk mempercepat pemerataan 

kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan, dengan cara 

menyediakan informasi selengkap-lengkapnya agar mudah tersimpan 

dalam otak peserta belajar yang sulit diatasi dengan cara-cara 

konvensional. Perkembangan penggunaan teknologi informasi dalam 

dunia pendidikan antara lain melalui dua tahapan. Tahapan pertama, 

adalah dengan penggunaan Audio Visual Aid (AVA) di dalam kelas yang 

akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta belajar. 

Tahapan kedua, penggunaan komputer dalam pendidikan. Kedua tahapan 

tersebut memberikan perubahan yang berarti dalam proses pembelajaran, 

dengan berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam 

proses pembelajaran yaitu: (1) Dari pelatihan ke penampilan, (2) Dari 

ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) Dari kertas ke “online” atau 

saluran, (4) Fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) Dari waktu siklus ke 

waktu nyata. Teknologi komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan 

dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, 

komputer, internet, e-mail, dsb. Interaksi antara guru dan siswa tidak 

hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan 
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dengan menggunakan media-media tersebut. Guru dapat memberikan 

layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula 

siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai 

sumber melalui cyber space atau ruang maya dengan menggunakan 

komputer atau internet. Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya 

apa yang disebut “cyber teaching” atau pengajaran maya, yaitu proses 

pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain 

yang makin populer saat ini adalah e-learning yaitu satu model 

pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan 

informasi khususnya internet. bahan ajar dalam pelatihan ini berupa: 

pengertian jaringan komputer, protokol jaringan, jenis jaringan komputer, 

perangkat keras jaringan komputer, topologi jaringan, model koneksi 

jaringan. Maksud dan tujuan dari pelatihan ini adalah agar guru dapat: 

memahami konsep dasar pengertian jaringan komputer, dapat mengelola 

dengan baik seluruh protokol jaringan, mampu mengimplementasikan 

jenis jaringan komputer, mampu mengaplikasikan model koneksi jaringan. 

metode pelatihan teknologi informasi dalam pembelajaran di kelas ini 

menggunakan metode interaktif, dimana peserta dikenalkan kepada 

konsep, diberikan contoh aplikasinya, berlatih menggunakan konsep, 

mendiskusikan proses dan hasil latihan.  

2. Program pelatihan guru super kreatif dan inovatif. Kreatif merupakan 

suatu kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan daya cipta. 

Seseorang yang memiliki daya kreasi tinggi sering pula orang tersebut 

kreativitasnya tinggi. Hal ini berarti orang tersebut memiliki sifat untuk 

menciptakan sesuatu. Suatu produk yang kreatif biasanya menghendaki 

kecerdasan dan imajinasi. Maksudnya, sebuah kreasi merupakan hasil 

buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Secara singkat kreatif atau 

kreativitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan mencipta yang dimiliki 

seseorang. Inovatif, seperti halnya kreatif, juga merupakan kemampuan 

yang dimiliki seseorang. Inovatif merupakan sifat pembaruan atau kreasi 

baru. Kreasi ini bisa berhubungan dengan pendekatan, metode, atau 

gagasan. Gagasan-gagasan itu akan merupakan suatu inovasi apabila 

berbeda dengan yang lama. Dengan kata lain inovatif berarti kemampuan 

untuk memperkenalkan sesuatu yang baru Dalam kehidupan biasanya dua 
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kemampuan ini saling berkait erat. Seseorang yang kreatif biasanya juga 

inovatif. Sekarang bagaimanakah kreatif dan inovatif ini apabila kita 

kaitkan dalam dunia pekerjaan guru serta kaitannya dengan era kemajuan 

sains dan teknologi yang kian pesat berkembang. Kedua kemampuan ini 

akan sangat berarti atau bermakna dalam dunia pendidikan, apabila 

dicermati pengertiannya dan selanjutnya diaplikasikan pada tugas dan 

peran sehari-hari kita sebagai guru. Kreativitas dan inovasi yang ada atau 

yang sudah dimiliki setiap guru diharapkan akan memberi peluang kepada 

siswa untuk memilikinya. Guru mempunyai kesempatan besar untuk 

mengubah suatu kondisi atau atmosfir pembelajaran yang kurang baik 

menjadi lebih baik. Diharapkan dengan kreatifitas dan inovasi guru-guru 

sebagai ujung tombak kreator dan inovator yang langsung berhadapan 

dengan kelas akan membawa suatu kondisi pembelajaran yang kondusif 

secara keseluruhan Selanjutnya apabila kedua kemampuan ini sudah 

menjadi milik guru-guru dalam pekerjaannya sehari-hari, bukan hal yang 

tidak mungkin guru-guru ini akan menjadi agen pembaharuan baik untuk 

sekolah tempatnya bekerja atau lebih luas lagi bagi dunia persekolahan, 

bahkan dunia pendidikan. Bahan ajar: Analisis bahan ajar, teknik dan 

keterampilan bertanya, pengelolaan kelas dan/atau laboratorium, 

trik/teknik cara untuk menjadi guru yang kreatif, pemilihan 

metode/pendekatan pembelajaran, metode pelaksanaan. Training guru 

super kreatif dan inovatif dalam pembelajaran di kelas ini menggunakan 

metode interaktif, dimana peserta dikenalkan kepada konsep, diberikan 

contoh aplikasinya, berlatih menggunakan konsep, mendiskusikan proses 

dan hasil latihan (BMD Training, 2022).  

 

Berdasarkan hasil analisa peneliti, peneliti merekomendasikan kreativitas 

sebagai variabel yang dapat meningkatkan perilaku inovatif guru. Kreativitas 

mengajar guru berkaitan dengan merancang dan menyiapkan bahan 

ajar/materi pelajaran, mengelola kelas, menggunakan metode yang variatif, 

memanfaatkan media, hingga mengembangkan instrumen evaluasi. 

Kreativitas guru mengajar adalah seseorang yang mampu mengembangkan 

dirinya untuk dapat mengajar secara kreatif, inspiratif, dan cerdas agar 

memiliki keunggulan menghadapi tantangan zaman yang semakin canggih, 
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guru kreatif adalah orang yang mampu menempatkan diri di sekitar ide-ide 

baru yang muncul di berbagai sumber (Saleh et al., 2020). 

 

3. Memberikan penguatan terhadap pembelajaran organisasi sekolah 

Fokus penguatan pada variabel pembelajaran organisasi adalah dimensi 

berbagi visi, dimensi ini merupakan yang paling sedikit merefleksikan variabel 

pembelajaran organisasi, dengan fokus pada peningkatan dimensi ini 

diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan 

variabel pembelajaran organisasi sekolah terhadap variabel perilaku inovatif 

guru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Liu Sheng-nan dan Feng Da-ming 

(2015), menjelaskan berbagi visi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

bentuk dimensi “leadership for learning” yang bertujuan untuk membangun 

berbagi visi organisasi. Hal pertama adalah mengarahkan kepada visi 

pembangunan sekolah: Mengedepankan visi pengembangan sekolah yang 

jelas, terukur, dan tepat waktu dan mengaitkan pengembangan visi dengan 

pembelajaran organisasional guru. Kedua adalah mempromosikan visi sekolah 

untuk diakui: Komunikasikan visi pengembangan kepada guru, kaitkan 

pengembangan guru dengan pengembangan sekolah, menginspirasi 

komitmen organisasi guru. Kegiatan yang dapat dilakukan kepala sekolah 

dalam pengembangan berbagi visi di sekolah adalah: 1) Forum berbagi visi, 2) 

Pelatihan, 3) Promosi visi. 

1. Kepala sekolah dapat mengadakan forum diskusi internal dengan para 

guru, menyampaikan secara jelas dan terukur target yang harus dicapai 

oleh guru dalam mengajar. Kepala sekolah dapat menyampaikan hal yang 

menjadi rencana sekolah dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya 

angka minimal kelulusan, pencapaian belajar siswa yang harus sesuai 

jadwal akademik, hingga penyampaian visi sekolah yang memiliki 

keunikan tersendiri misalnya dalam bidang keagamaan yang menyangkut 

program sekolah islami atau budaya sekitar seperti sekolah di bali yang 

menjunjung tinggi budaya sekitar sekolah dan juga teknologi. Untuk 

menyampaikan visi dapat juga dilakukan dengan membuat forum diskusi 

daring seperti grup whatsapp. Contoh Visi Misi dan Tujuan Sekolah yang 

disampaikan oleh Sudarsih Kepala Sekolah Dasar Negeri Jatisari 2 Madiun. 

Visi: Terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, terampil, 
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mandiri dan berwawasan global. Misi: Menanamkan keimanan dan 

ketaqwaan melalui pengalaman ajaran agama, berprestasi dalam semua 

pelajaran akademik maupun non akademis, mengoptimalkan proses 

pembelajaran dan bimbingan, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik, 

membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, 

kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan 

berkesinambungan, menjalin kerja sama yang harmonis antar warga 

sekolah, dan lembaga lain yang terkait. Tujuan: Mengembangkan budaya 

sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan, siswa dibimbing untuk 

dapat kejuaran lomba anak prestasi maupun olympiade sains dan olah 

raga, semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada 

semua mata pelajaran, mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses 

belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan karakter 

bangsa, menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam merealisasikan 

program sekolah, memanfaatkan dan memelihara fasilitas mendukung 

proses pembelajaran berbasis TIK (Sudarsih, 2018). 

2. Pelatihan yang dapat diadakan kepala sekolah untuk membangun 

komitmen guru terhadap pembelajaran organisasi adalah “Training Team 

Building”, membangun sebuah tim tidaklah mudah. Karena tim terdiri dari 

beberapa individu yang masing-masing memiliki ego berbeda-beda. 

Dalam sebuah tim atau kelompok, tidak jarang terjadi silang pendapat 

antar anggota kelompok. Perselisihan bisa disebabkan oleh banyak hal, 

dan terkadang menimbulkan komunikasi yang kurang baik antaranggota. 

Kondisi ini tentu tidak sehat dalam meneruskan kerja tim yang 

dilaksanakan, karena dapat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan 

yang akan dihasilkan. Tim yang sehat akan berdampak positif pada 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan, misalnya saja pekerjaan bisa selesai 

tepat waktu dan target pencapaian yang memuaskan. Tim yang sehat 

tidak lepas dari pengaruh pola kepemimpinan yang dijalankan oleh ketua 

kelompok. Ketua tim/kelompok harus mampu meminimalisir konflik yang 

ada dalam internal kelompok. Pelatihan ini akan memberikan 

pemahaman mengenai team building serta mengoptimalkan kemampuan 

perusahaan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Tujuan Training 
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team building: Memahami konsep team building, mampu membangun 

tim yang solid, mampu menyatukan dan menjadi penengah di dalam tim. 

Bahan ajar: konsep team building, pengenalan masing-masing individu, 

teori dan alasan praktis pembentukan kelompok, perilaku individu dalam 

kelompok, tips agar tim solid, mengukur kinerja tim, studi kasus dan 

diskusi (BMD Training, 2022). 

3. Kepala sekolah dapat mempromosikan visi dengan membuat slogan yang 

mudah di ingat dan di tempatkan di daerah yang mudah untuk para guru 

dan siswa untuk membacanya. Beberapa contoh slogan/motto yang dapat 

kepala sekolah berikan kepada guru: a) "Seorang guru itu adalah orang 

yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar", b) "Dari semua 

pekerjaan berat, salah satu yang paling sulit adalah menjadi guru yang 

baik", c) "Dengan belajar kamu bisa mengajar, dengan mengajar kamu 

bisa paham", d) "Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, 

dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar", e) "Jangan setengah hati 

menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya" 

(Desinta, 2021). 

 

Berdasarkan analisa peneliti, untuk mengambangkan dimensi berbagi visi 

dalam variabel pembelajaran organisasi, penelitian selanjutnya perlu 

memperhatikan motivasi ekstrinstik dalam pembelajaran organisasi sekolah 

agar meningkatkan variabel perilaku inovatif guru. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Liu dan Feng (2015), Guru yang diwawancarai 

mengajukan banyak tindakan yang berguna untuk mempromosikan kerja sama 

guru dalam mewujudkan visi organisasi, di antaranya adalah penerapan 

tindakan penghargaan dan hukuman, tekanan kerja yang tepat, dan kombinasi 

antara tujuan pengembangan pribadi dan visi sekolah. Mereka berpikir bahwa 

langkah-langkah ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk membimbing 

perilaku guru dan meningkatkan komitmen mereka terhadap visi tersebut. 

Berdasarkan ide-ide yang dihasilkan dari orang yang diwawancarai dalam 

penelitian ini, motivasi pada pembelajaran organisasi adalah pada dasarnya 

ekstrinsik, yang terutama dipromosikan oleh perhatian dari atasan dan sistem 

penghargaan.  
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4. Memberikan penguatan terhadap efikasi diri guru 

Fokus pengambangan pada variabel efikasi diri adalah kegigihan karena 

merupakan dimensi yang paling sedikit merefleksikan variabel efikasi diri. 

Dengan fokus kepada pengembangan dimensi kegigihan pada variabel efikasi 

diri, diharapkan akan menghasilkan peningkatan besar antara variabel efikasi 

diri guru dengan perilaku inovatif guru. Strength/kegigihan mengacu pada 

besarnya kemantapan seseorang terhadap keyakinan atau harapan yang 

dibuatnya. Ketika seorang guru memiliki harapan besar untuk mewujudkan 

siswanya menjadi siswa yang berprestasi, ia harus memiliki kemantapan untuk 

meraih apa yang menjadi harapannya tersebut. Seorang guru yang memiliki 

kemantapan, cenderung siap untuk melangkah dan menghadapi segala 

permasalahan yang akan terjadi, termasuk permasalahan menyangkut siswa-

siswanya (Sidabutar, 2021). Strength/keguguhan merupakan tingkat 

kepercayaan diri seseorang yang dapat diwujudkan dalam perilaku untuk 

meraih performa tertentu. Aspek ini mengacu pada besarnya kemantapan 

individu terhadap keyakinan/harapan yang dibuatnya. Subjek memiliki 

keyakinan terhadap anak lamban belajar yang tengah dibimbingnya siswa, 

sehingga subjek melakukan berbagai cara untuk mengembangkan secara 

maksimal potensi yang dimiliki siswa tersebut. Subjek mencoba berbagai cara 

untuk membimbing siswa anak lamban belajar dalam meningkatkan 

kemampuan menulis dan membaca. Cara yang digunakan subjek antara lain 

dengan memberikan tugas, kuis, tebak-tebakan, pesan berantai, 

mendeskripsikan benda di depan kelas, dan membaca cerita di rumah dengan 

bantuan orang tua (Putri dan Fakhruddiana, 2019). 

Contoh kegiatan yang dapat kepala sekolah lakukan dalam usaha 

peningkatan efikasi diri adalah: 1) Kelompok belajar, 2) Pelatihan. 

1. Kepala sekolah dapat membuat kelompok belajar untuk meningkatkan 

efikasi diri guru dalam mengajar, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Fabiana (2019) yang menyatakan bahwa kegiatan kelompok belajar 

(POKJAR) meningkatkan efikasi diri guru. Terdapat 3 aspek yang 

mengalami respon atau tanggapan positif paling tinggi, yaitu: a) Aspek 

keyakinan terhadap kemampuan menggerakkan motivasi, kemampuan 

kognitif, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu 

hasil, b) Aspek keyakinan mencapai target yang telah ditentukan, dan c) 

Aspek keyakinan terhadap kemampuan mengatasi masalah yang muncul”. 



 

80 | Kepemimpinan Transformasional, Pembelajaran Organisasi & Efikasi Guru SD 

Secara spesifik tiga aspek ini menegaskan bahwa guru yang serius 

mengikuti pembelajaran, merasa yakin dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif, dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Kepala sekolah 

dapat membuat kelompok belajar di dalam sekolah seperti: kelompok 

kerja guru internal, ataupun mempartisipasikan gurunya dalam kelompok 

belajar di luar sekolah seperti kelompok kerja guru (KKG) gugus sekolah. 

2. Kepala sekolah juga dapat meningkatkan efikasi diri guru melalui program 

pelatihan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al. (2016) yang 

melakukan pelatihan senam otak untuk meningkatkan efikasi diri guru 

dalam merancang media yang menarik untuk mendukung pelaksanaan 

proses pembelajaran. Senam otak merupakan serangkaian latihan 

berbasis gerakan tubuh sederhana yang dibuat untuk merangsang otak 

kiri dan kanan (dimensi lateralitas), meringankan atau merelaksasi 

belakang otak dan bagian depan (dimensi pemfokusan), merangsang 

sistem yang terkait dengan perasaan/emosional, yakni otak tengah (limbik) 

serta otak besar (dimensi pemusatan). Proses pelatihan dilaksanakan 

dengan metode diskusi dan permainan keseimbangan otak atau senam 

otak. Pada akhir tahap pelatihan setiap guru merancang media 

pembelajaran. Hasil rancangan media pembelajaran akan didiskusikan 

pada pertemuan pendampingan tahap I. Pada pertemuan pendampingan 

tahap I, para guru didampingi merancang media secara lebih tepat sesuai 

dengan alur pembelajaran yang menyenangkan. Pada pendampingan 

berikutnya yaitu pendampingan tahap II, rancangan media pembelajaran 

yang telah dibuat guru dievaluasi dan didiskusikan untuk dilakukan uji 

coba di kelas masing-masing. Pada tahap pendampingan berikutnya yaitu 

pendampingan tahap III, hasil rancangan media pembelajaran 

didiskusikan dan divalidasi, dengan kata lain media pembelajaran yang 

dihasilkan diperbaiki untuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

di kelas dengan baik. Pada tahap akhir kegiatan adalah pengumpulan 

media yang telah diciptakan oleh guru yang akan dikumpulkan dalam satu 

buku, kemudian dilakukan pembuatan video pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran yang diciptakan guru sebagai contoh proses 

pembelajaran yang dilaksanakan, dan pengambilan data post test efikasi 

diri guru. Dengan demikian dapat disimpulkan ada dampak perubahan 

efikasi diri guru setelah mengikuti pelatihan senam otak. Selama proses 
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pendampingan berlangsung dan diskusi yang dilakukan, diketahui bahwa 

ada peningkatan keyakinan para guru dalam merancang media 

pembelajaran. Keyakinan yang didasarkan pada pengalaman melakukan 

kegiatan senam otak yang menyenangkan dan menimbulkan suasana hati 

positif dalam menyikapi situasi kelas yang menantang kemampuan guru 

untuk dapat merancang media yang mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran. Sebagai tokoh penting dalam proses 

pembelajaran, guru yang profesional diharapkan menyadari karakteristik 

dirinya sebagai panutan siswa didiknya. Dalam kondisi ini, kepercayaan 

diri dalam menjalankan tugas sebagai pendidik menjadi salah satu aspek 

penting yang harus dimiliki seorang guru untuk menunjang keteladanan 

dirinya dan efektifitas menjalankan tugas mengelola pembelajaran. 

Kepercayaan diri yang dimiliki seorang guru berkaitan dengan efikasi 

dirinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kepala sekolah 

juga dapat menyelenggarakan pelatihan lainnya seperti inhouse training 

atau seminar mengenai peningkatan kepercayaan diri/efikasi diri guru.  

 

 
 



 

 

 
 
 
 
Ade Koesnandar. (2021). TUMBUHNYA KREATIVITAS DAN INOVASI 

PEMBELAJARAN DI ERA PANDEMI. Pena.Belajar. 
http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2021/09/tumbuhnya-kreativitas-
dan-inovasi-pembelajaran-di-era-pandemi/ 

Afsar, B., & Masood, M. (2017). Transformational Leadership, Creative Self-
Efficacy, Trust in Supervisor, Uncertainty Avoidance, and Innovative Work 
Behavior of Nurses: Https://Doi.Org/10.1177/0021886317711891, 54(1), 
36–61. https://doi.org/10.1177/0021886317711891 

Ahamad, Z. bin, & Kasim, A. L. bin. (2016). The Effects of Transformational 
Leadership towards Teachers Innovative Behavior in Schools. 
www.ijsrp.org 

Akuzum, C. (2014). Knowledge inertia and organizational learning as the 
explanation of organizational performance. Educational Research and 
Reviews, 9(21), 1143–1155. https://doi.org/10.5897/ERR2014.1885 

Amo, B. W., & Kolvereid, L. (2011, November 21). Organizational Strategy, 
Individual Personality and Innovation Behavior. World Scientific; World 
Scientific Publishing Company. 
https://doi.org/10.1142/S0218495805000033 

Axtell, C. M., Holman, D. J., & Unsworth, K. L. (2000). Shopfloor innovation: 
Facilitating the suggestion and implementation of ideas. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 265–285. 
https://doi.org/10.1348/096317900167029 

Bawuro, F. A., Danjuma, I., & Wajiga, H. (2018). Factors Influencing Innovative 
Behaviour of Teachers in Secondary Schools in the North East of Nigeria. 
Path of Science, 4(3), 1007–1017. https://doi.org/10.22178/POS.32-9 

BMD Training. (2022). Training Guru super kreatif dan Inovatif. BMD Training 
and Consulting. https://pelatihanguru.net/pelatihan-guru-super-kreatif-
dan-inovatif 

Bratianu, C. (2018). Organizational Learning and the Learning Organization. 
Organizational Knowledge Dynamics: Managing Knowledge Creation, 
Acquisition, Sharing, and Transformation., 286–312. 
https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8318-1.CH012 

Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational 
leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel 
mediation model of trust. The Leadership Quarterly, 24(1), 270–283. 

DAFTAR PUSTAKA 



 

Daftar Pustaka | 83 

https://doi.org/10.1016/J.LEAQUA.2012.11.006 
Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm 

innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing 
Management, 31(6), 515–524. https://doi.org/10.1016/S0019-
8501(01)00203-6 

Desinta, R. (2021). Motto hidup seorang guru, jadikan motivasi dalam 
mengajar. Brililio.Net. https://www.brilio.net/wow/95-motto-hidup-
seorang-guru-jadikan-motivasi-dalam-mengajar-211118j.html 

Dhita, S. (2019, August 22). 70 Persen Guru Tidak Kompeten. Pikiran-
Rakyat.Com. https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-
01317844/70-guru-tidak-kompeten 

Eden, D. (1992, December 1). Leadership and expectations: Pygmalion effects 
and other self-fulfilling prophecies in organizations. The Leadership 
Quarterly; JAI. https://doi.org/10.1016/1048-9843(92)90018-B 

ESQ. (2021). Training Motivasi Guru dan 5 Manfaat untuk Dunia Pendidikan. 
ESQtraining.Com. https://esqtraining.com/training-motivasi-guru-dan-5-
manfaat-untuk-dunia-pendidikan/ 

Fabiana, M. F. (2019). PERAN KELOMPOK BELAJAR (POKJAR) DALAM 
MENINGKATKAN EFIKASI DIRI GURU-GURU SD. 

Feirong, Y., & Richard, W. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: the 
role of performance and image outcome expectations. In Academy of 
Management Journal. https://www.jstor.org/stable/25684323 

Fernández-Mesa, A., Alegre-Vidal, J., Chiva-Gómez, R., & Gutiérrez-Gracia, A. 
(2012). Design Management Capability: Its mediating Role between OLC 
and Innovation Performance in SMEs. 
https://core.ac.uk/download/pdf/36179878.pdf 

García-Morales, V. J., Jiménez-Barrionuevo, M., & Gutiérrez-Gutiérrez, L. 
(2012). Transformational leadership influence on organizational 
performance through organizational learning and innovation. Journal of 
Business Research, 65(7), 1040–1050. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.03.005 

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & James H. Donnelly, J. (2012). Organizations 
Behavior, Structure, Processes. In Syria Studies (14th ed., Vol. 7, Issue 1). 
McGraw-Hill. 
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_govern
ance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ
.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-
asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/4185762
5 

Gozukara, I., & Yildirim, O. (2016). Exploring the link between Distributive 



 

84 | Kepemimpinan Transformasional, Pembelajaran Organisasi & Efikasi Guru SD 

Justice and Innovative Behavior: Organizational Learning Capacity as a 
Mediator. International Journal of Academic Research in Accounting, 6(2), 
61–75. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v6-i2/2042 

Gumusluǒlu, L., & Ilsev, A. (2009). Transformational Leadership and 
Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for 
Innovation*. Journal of Product Innovation Management, 26(3), 264–277. 
https://doi.org/10.1111/J.1540-5885.2009.00657.X 

Han, J., & Yin, H. (2016). Teacher motivation: Definition, research development 
and implications for teachers. Cogent Education, 3(1). 
https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1217819 

Hellriegel, D., & Slocum, J. W. (2011). Organizational behavior. South-Western 
Cengage Learning. 

Hollenbeck, J. R. . W. I. J. A. (2009). Organizational Behavior. 
https://www.google.co.id/books/edition/Organizational_Behavior/Hs2N
AgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Organizational+Behavior:+Securing+Com
petitive+Advantage&printsec=frontcover 

Hsiao, & Chang. (2011). The role of organizational learning in transformational 
leadership and organizational innovation. Asia Pacific Education Review, 
12(4), 621–631. https://doi.org/10.1007/S12564-011-9165-X/TABLES/6 

Hsiao, H.-C., Chang, J.-C., Tu, Y.-L., & Chen, S.-C. (2011). The Impact of Self-
efficacy on Innovative Work Behaviorfor Teachers. International Journal 
of Social Science and Humanity, 31–36. 
https://doi.org/10.7763/IJSSH.2011.V1.6 

Hsieh, P. H., Sullivan, J. R., Sass, D. A., & Guerra, N. S. (2012). Undergraduate 
Engineering Students’ Beliefs, Coping Strategies, and Academic 
Performance: An Evaluation of Theoretical Models. 
Http://Dx.Doi.Org/10.1080/00220973.2011.596853, 80(2), 196–218. 
https://doi.org/10.1080/00220973.2011.596853 

Ibus, S. binti, & Ismail, F. binti. (2018). Conceptual Framework: The Mediating 
Effect of Self-Efficacy in the Relationships of Self-Leadership, Knowledge 
Sharing, and Innovative Work Behaviour. International Journal of 
Academic Research in Business and Social Sciences, 8(11). 
https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V8-I11/5378 

Imran, M. K., Ilyas, M., Aslam, U., & Ubaid-Ur-Rahman. (2016). Organizational 
learning through transformational leadership. Learning Organization, 
23(4), 232–248. https://doi.org/10.1108/TLO-09-2015-0053/FULL/XML 

Jaafari, P., Karami, S., & Soleimani, N. (2012). The Relationship Among 
Organizational Climate, Organizational Learning and Teachers’ Self 
Efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 2212–2218. 
https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2012.06.974 



 

Daftar Pustaka | 85 

Jennifer, M. G., & Gareth, R. J. (2008). Understanding and Managing 
Organizational Behavior (5th ed.). Pearson International. 

Jeroen, P. J. de J., & Deanne, N. D. H. (2010). Measuring innovative work 
behaviour. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23–36. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2010.00547.x 

Jex, S. M., & Britt, T. W. (2008). ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY: A SCIENTIST-
PRACTITIONER APPROACH (Vol. 2). John Wiley & Sons. 
https://doi.org/10.1038/480463b 

Jung, D. I., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership 
in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some 
preliminary findings. The Leadership Quarterly, 14(4–5), 525–544. 
https://doi.org/10.1016/S1048-9843(03)00050-X 

Kahai, S. S., Sosik, J. J., & Avolio, B. J. (2003). Effects of leadership style, 
anonymity, and rewards on creativity-relevant processes and outcomes 
in an electronic meeting system context. The Leadership Quarterly, 14(4–
5), 499–524. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(03)00049-3 

Kemendikbud. (2019). Neraca Pendidikan Daerah. 
https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg 

Khaki, I., Erfanian Khanzadeh, H., & Babaki Rad, A. (2017). Talent Management 
and Innovative Behavior Based on the Mediating Role of Organizational 
Learning. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 79, 16–
28. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.79.16 

Khayati, N., & Sarjana, S. (2015). Efikasi Diri dan Kreativitas Menciptakan 
Inovasi Guru. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 21(3), 243–262. 
https://doi.org/10.24832/JPNK.V21I3.189 

Kleysen, R. F., & Street, C. T. (2001). Toward a multi-dimensional measure of 
individual innovative behavior. Journal of Intellectual Capital, 2(3), 284–
296. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005660 

Kumar, R. (2010). Investigating the effects of self efficacy on innovativeness and 
the moderating impact of cultural dimensions. 
https://www.researchgate.net/publication/260318731 

Lenz, E. R., & Bagget, L. M. (2002). Self-Efficacy In Nursing: Research and 
Measurement Perspectives. Springer Publishing Company. 
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6bKAQG-
KXuMC&oi=fnd&pg=PA9&dq=magnitude+strength+generality+of+self-
efficacy+bandura+1977&ots=_c7cA3SLTR&sig=yQP54VLfvRCqVqdaS3xh
y_9rfe8&redir_esc=y#v=onepage&q=magnitude strength generality of 
self-efficacy b 

Li, H., Sajjad, N., & Wang, Q. (2019). Influence of Transformational Leadership 
on Employees’ Innovative Work Behavior in Sustainable Organizations: 



 

86 | Kepemimpinan Transformasional, Pembelajaran Organisasi & Efikasi Guru SD 

Test of Mediation and Moderation Processes. Sustainability 2019, Vol. 11, 
Page 1594, 11(6), 1594. https://doi.org/10.3390/SU11061594 

Lin, H. C., & Lee, Y. D. (2017). A Study of The Influence of Organizational 
Learning on Employees’ Innovative Behavior and Work Engagement by A 
Cross-Level Examination. Eurasia Journal of Mathematics, Science and 
Technology Education, 13(7), 3463–3478. 
https://doi.org/10.12973/EURASIA.2017.00738A 

Liu, S., & Feng, D. (2015). What Factors “Work” for Teacher Organizational 
Learning in Shanghai Middle Schools? A Grounded Theory Approach. US-
China Education Review A, 5(1). https://doi.org/10.17265/2161-
623x/2015.01.006 

Locke, E. A. (2009). HANDBOOK OF PRINCIPLES OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR. John Wiley & Sons. 
https://doi.org/10.1002/9781405164047.ch16 

Ma’toufi, A. R. (2010). The Effect of Entrepreneurship Orientation on Learning 
Orientation and Innovation: A Study of Small-Sized Business Firms in Iran 
Why Chinese travelers use WeChat to make hotel choice decisions View 
project Alirezamaetoofi@gmail.com View project. International Journal 
of Trade, Economics and Finance, 1(3), 23. 
https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.46 

Manshadi, M. D., Ebrahimi, F. P., & Abdi, H. M. (2014). A study of the 
relationship between transformational leadership and organizational 
learning. Pelagia Research Library, 12–20. 

McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. (2015). Organizational Behavior - Emerging 
Realities for the Workplace Revolution. In McGraw-Hill. The McGraw-Hill. 

Miner, J. B. (2005). Organizational behavior 1: Essential Theories of Motivation 
and Leadership. M.E. Sharpe. 

Moorhead, G., & Griffin, R. W. (2014). Organizational Behavior Managing 
People and Organizations (11th ed.). Cengange Learning. 

Mura, M., Lettieri, E., Spiller, N., & Radaelli, G. (2012). Intellectual Capital and 
Innovative Work Behaviour: Opening the Black Box. International Journal 
of Engineering Business Management, 4(Godište 2012), 4–39. 
https://doi.org/10.5772/54976 

Muzafary, S. S., Chen, Z., Wafayar, Z., & Wahdat, M. N. (2019). The Influence of 
Transformational Leadership on the Employees Innovative Work Behavior. 
International Journal of Academic Management Science Research. 
www.ijeais.org/ijamsr 

Newman, A., Tse, H. H. M., Schwarz, G., & Nielsen, I. (2018). The effects of 
employees’ creative self-efficacy on innovative behavior: The role of 
entrepreneurial leadership. Journal of Business Research, 89, 1–9. 



 

Daftar Pustaka | 87 

https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2018.04.001 
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-creating Company: How 

Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford 
University Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=B-
qxrPaU1-
MC&oi=fnd&pg=PA3&dq=The+knowledge+creating+company&ots=XjT
Qrzqmf0&sig=A_W6YilBxTrNZogHiydxIKGm4l8&redir_esc=y#v=onepage
&q=The knowledge creating company&f=false 

Noruzy, A., Dalfard, V. M., & Azhdari, B. (2013). Relations between 
transformational leadership, organizational learning, knowledge 
management, organizational innovation, and organizational performance: 
An empirical investigation of manufacturing firms. International Journal 
of Advanced Manufacturing Technology, 64(5–8), 1073–1085. 
https://doi.org/10.1007/S00170-012-4038-Y/TABLES/1 

Pillai, R., & Williams, E. A. (2004). Transformational leadership, self-efficacy, 
group cohesiveness, commitment, and performance. Journal of 
Organizational Change Management, 17(2), 144–159. 
https://doi.org/10.1108/09534810410530584/FULL/XML 

Popper, M., & Lipshitz, R. (2016). Organizational Learning: Mechanisms, 
Culture, and Feasibility. Http://Dx.Doi.Org/10.1177/1350507600312003, 
31(2), 181–196. https://doi.org/10.1177/1350507600312003 

Putri, F. A. R., & Fakhruddiana, F. (2019). Self-efficacy guru kelas dalam 
membimbing siswa slow learner. JPK (Jurnal Pendidikan Khusus), 14(1), 
1–8. https://doi.org/10.21831/jpk.v14i1.25161 

Rajaguguk, K. (2015). 70% Guru di Depok Kurang Berkualitas. Medcom.Id. 
https://www.medcom.id/nasional/metro/zNAO5a8k-70-guru-di-depok-
kurang-berkualitas 

Ritonga, D. A., Siregar, Z., Sari, N., Pendidikan, J., Kesehatan, J., & Rekreasi, D. 
(2016). Senam Otak Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Guru Sekolah Dasar 
Di Kabupaten Serdang Bedagai. Universitas Negeri Medan, 23(1), 40–45. 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior (15th ed.). 
Pearson. 

Robinson, L. (2009). Understanding Diffusion of Innovations: A summary of 
Diffusion of Innovations. Energy Policy. 
https://twut.nd.edu/PDF/Summary_Diffusion_Theory.pdf 

Roesminingsih, E. (2019). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja 
Guru di MTs Negeri 1 Sumenep. Inspirasi Manajemen …, 1–11. 
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/37/article/view/28422%
0Ahttps://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/37/article/download/
28422/26002 



 

88 | Kepemimpinan Transformasional, Pembelajaran Organisasi & Efikasi Guru SD 

Rowold, J. (2005). Multifactor Leadership Questionnaire Psychometric 
properties of the German translation by Jens Rowold. 
www.mindgarden.com 

Saeed, B. Bin, Afsar, B., Shahjehan, A., & Shah, S. I. (2019). Does 
transformational leadership foster innovative work behavior? The roles 
of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative 
process engagement. Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 32(1), 
254–281. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1556108 

Saleh, S., Emiliani, R., Nasrullah, M., Arhas, S. H., & Takdir, M. (2020). Creativity 
in Teaching Teachers in the Department of Office Administration 
Automation at SMK Nurul Qalam Makassar. Jurnal Office, 7(2), 225–232. 

Sandi merah putih. (2017). Kualitas Sekolah ini Setara dengan SD Negeri 
Terbaik di AS. Sandimerahputih.Com. 
https://sandimerahputih.com/kualitas-sekolah-ini-setara-dengan-sd-
negeri-terbaik-di-as/ 

Saru, E. (2007). Organisational learning and HRD: How appropriate are they for 
small firms? Journal of European Industrial Training, 31(1), 36–51. 
https://doi.org/10.1108/03090590710721727/FULL/XML 

Scott, S., & Bruce, R. (1994). Determinants of Innovative Behavior: A Path 
Model of Individual Innovation in the Workplace. Academy of 
Management Journal, 37(3), 580–607. https://doi.org/10.2307/256701 

Serdyukov, P. (2017). Innovation in education: what works, what doesn’t, and 
what to do about it? 8. https://doi.org/10.1108/JRIT-10-2016-0007 

Shaari, R., Rahman, S. A. A., & Rajab, A. (2014). Self-Efficacy as a Determined 
Factor for Knowledge Sharing Awareness. International Journal of Trade, 
Economics and Finance, 39–42. 
https://doi.org/10.7763/ijtef.2014.v5.337 

Shefer, D., & Frenkel, A. (2005). R&D, firm size and innovation: an empirical 
analysis. Technovation, 25(1), 25–32. https://doi.org/10.1016/S0166-
4972(03)00152-4 

Shin, S. J., & Zhou, J. (2017). Transformational Leadership, Conservation, and 
Creativity: Evidence From Korea. Https://Doi.Org/10.5465/30040662, 
46(6), 703–714. https://doi.org/10.5465/30040662 

Sidabutar, M. (2021). Preparation and Self-Efficacy Science Student Teacher to 
Teach in English. International on Meaningful Education, 2, 643–655. 

Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Avolio, B. J. (2010). Transformational Leadership and 
Dimensions of Creativity: Motivating Idea Generation in Computer-
Mediated Groups. Http://Dx.Doi.Org/10.1207/S15326934crj1102_3, 
11(2), 111–121. https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1102_3 

Staw, B. M. (2006). Research in Organizational Behavior : an Annual Series of 



 

Daftar Pustaka | 89 

Analytical Essays and Critical Reviews. Elsevier. 
Sudarsih. (2018). Visi Misi dan Tujuan Sekolah. SD Negeri Jatisari 2. 

http://www.sdnjatisari02.sch.id/read/8/visi-misi-dan-tujuan-sekolah 
Susanti, R. A. (2008). 70 Persen Kepala Sekolah Tak Kompeten. Nasional 

Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/130482/70-persen-kepala-
sekolah-tak-kompeten 

Tim detik edu. (2022). Kiprah Para Guru Teladan Ciptakan Inovasi Belajar. 
Detikedu. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6427369/kiprah-para-
guru-teladan-ciptakan-inovasi-belajar 

Tippins, M. J., & Sohi, R. S. (2003). IT competency and firm performance: is 
organizational learning a missing link? Strategic Management Journal, 
24(8), 745–761. https://doi.org/10.1002/SMJ.337 

Tobin, T. J., Muller, R. O., & Turner, L. M. (2006). Organizational learning and 
climate as predictors of self-efficacy. Social Psychology of Education 2006 
9:3, 9(3), 301–319. https://doi.org/10.1007/S11218-005-4790-Z 

Torres, F. C., Espinosa, J. C., Dornberger, U., & Acosta, Y. A. C. (2017). 
Leadership and Employees’ Innovative Work Behavior: Test of a 
Mediation and Moderation Model. Asian Social Science, 13(9), 9. 
https://doi.org/10.5539/ASS.V13N9P9 

Türk, M., & Biç̇er, M. (2018). A Research on the Relationship between Ethical 
Climate, Organizational Learning and Innovative Behavior. 
www.ijbmer.com 

Volmer, J., Spurk, D., & Niessen, C. (2012). Leader–member exchange (LMX), 
job autonomy, and creative work involvement. The Leadership Quarterly, 
23(3), 456–465. https://doi.org/10.1016/J.LEAQUA.2011.10.005 

West, M. A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative 
model of creativity and innovation implementation in work groups. 
Applied Psychology, 51(3), 355–387. https://doi.org/10.1111/1464-
0597.00951 

Widyani, A. A. D., Sarmawa, I. W. G., & Dewi, I. G. A. M. (2017). THE ROLES OF 
KNOWLEDGE SHARING IN MEDIATING THE EFFECT OF SELF-EFFICACY 
AND SELF-LEADERSHIP TOWARD INNOVATIVE BEHAVIOR. Jurnal 
Manajemen Dan Kewirausahaan, 19(2), 112–117. 
https://doi.org/10.9744/JMK.19.2.112-117 

Yu, H., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2002). The effects of transformational 
leadership on teachers’ commitment to change in Hong Kong. Journal of 
Educational Administration, 40(4), 368–389. 
https://doi.org/10.1108/09578230210433436 

Yukl, G. (2009). Leading organizational learning: Reflections on theory and 
research. The Leadership Quarterly, 20(1), 49–53. 



 

90 | Kepemimpinan Transformasional, Pembelajaran Organisasi & Efikasi Guru SD 

https://doi.org/10.1016/J.LEAQUA.2008.11.006 
Zahra, S. A., Ireland, R. D., & Hitt, M. A. (2017). International Expansion by New 

Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, 
Technological Learning, and Performance. 
Https://Doi.Org/10.5465/1556420, 43(5), 925–950. 
https://doi.org/10.5465/1556420 

Zulkifli, M. E. S., Hadi Senen, S., & Ahman, E. (2019). Factors Influencing 
Innovative Work Behavior: An Individual Factors Perspective Article in. 
International Journal of Scientific & Technology Research. www.ijstr.org 

  



 

 

 

 
 

Muhammad Rizki Darmaguna Hasan 

Penulis dilahirkan di Depok pada tanggal 26 november 

1991. Merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara putra dari 

bapak Drs. Nasan M.M., dan ibu Mutiah S.Pd., M.M. Lahir 

di dunia pendidikan dengan kedua orang tua berprofesi 

sebagai guru dan kini memiliki sebuah yayasan pendidikan. 

Menyelesaikan pendidikan formal di SDN Tanah Baru 3 

pada tahun 2004, SMPN 2 Depok pada tahun 2007, SMAN 1 Depok pada tahun 

2010, D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2013, D4 Teknik 

Sipil Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2015 dan S2 di Program Manajemen 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017. Peneliti kini bekerja 

sebagai ketua Badan Pengurus Harian di Yayasan At-Taqwa sekolah SMP-SMK 

Citra Negara Depok. Untuk memperdalam ilmu tentang dunia manajemen 

pendidikan, maka peneliti melanjutkan studi S3 di Program Manajemen 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2017. Alamat peneliti berada di 

jalan Kemiri Jaya 2 RT 03 RW 01 Kelurahan Beji Kecamatan Beji No. 42 Depok 

Jawa Barat kode pos 16421, No. Hp: 081299168747, email: 

MRIZKIDH@GMAIL.COM. 

 

Prof. Dr. Ivan Hanafi, M.Pd  

Penulis merupakan dosen Manajemen Pendidikan di 

Universitas negeri Jakarta, menempuh pendidikan 

Pendidikan Doctorandus dalam Pendidikan Elektronik, 

Lembaga Pendidikan dan Pengajaran, IKIP Jakarta, 

Indonesia pada tahun 1986, Magister Pendidikan, Jurusan 

Pendidikan Teknik dan Kejuruan dari Institut Pendidikan 

dan Pengajaran, IKIP Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1996, Sarjana Teknik 

dari Teknik Elektro dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), 

Indonesia pada tahun 2007, dan Ph.D. dari Pendidikan Teknik dan Kejuruan 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia pada 

PROFIL PENULIS 

mailto:MRIZKIDH@GMAIL.COM


 

92 | Kepemimpinan Transformasional, Pembelajaran Organisasi & Efikasi Guru SD 

tahun 2007. Selain memberikan kuliah Manajemen Pendidikan, penulis juga 

memberikan kuliah Pendidikan Elektronika dan Pemrograman Komputer di 

Universitas Negeri Jakarta, penulis juga terlibat dalam memberikan jasa 

konsultasi kepada Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, membantu 

Konsultan Internasional Terro-Technologist untuk meninjau pemeliharaan 

preventif dan program manajemen berbasis sekolah yang digunakan dalam 

Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas. 

 

Prof. Dr. Eliana Sari, M.M  

Penulis merupakan dosen Manajemen Pendidikan di 

Universitas Negeri Jakarta, menempuh pendidikan S1 di 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1988-1992), 

pendidikan S2 di Sekolah Bisnis Kwik Kian Gie Jakarta 

(1995-1996), pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta 

(1997-2002). Memiliki keahlian di bidang Manajemen 

lingkungan pendidikan; Kepemimpinan dalam pendidikan; Perilaku organisasi 

dalam pendidikan; Manajemen Pembelajaran; dan Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Memiliki beberapa jurnal Internasional Perilaku Organisasi dalam 

dunia Pendidikan seperti: “How Does Management of School Environment, Can 

Improve Organizational Citizenship Behaviors for The Environment? (Case 

Study at Schools for Specific Purposes). Journal of Social Studies Education 

Research tahun” pada tahun 2019. “Build up School Culture Through 

Implementation of Character Education. International Journal of Engineering 

Technologies and Management Research” pada tahun 2019. Dan “Corporate 

Social Responsibility Management Educational Program in Kepulauan Meranti 

Regency of Riau Province: A Case Study in Energy Mega Persada (EMP) Malacca. 

Journal of Education Research in Administration and Management” pada tahun 

2018. 




