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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepuasan kerja bagi     pegawai merupakan     suatu     hasil     dan     usaha seseorang    

yang    dicapai    berdasarkan kemampuan dan perbuatan dalam melaksanakan  tugas-tugas  sesuai  

dengan tanggung    jawab    yang    diberikan    oleh pimpinan. Oleh karena itu pola kepemimpinan  

sangat  dibutuhkan  dalam menciptakan  kepuasan  kerja  seseorang. Sementara  itu  efektivitas  

kepemimpinan dipengaruhi oleh    banyak    faktor    yang beragam. Faktor  tersebut  antara  lain:  

ciri pimpinan,     struktur    tugas,    kepedulian pimpinan terhadap karyawan, keterampilan  dan  

kemampuanpimpinan, hubungan atasan dan bawahan, dukungan manajemen  dan  sumber  daya  

manusia, perilaku  pimpinan,  usaha  bawahan,  posisi kekuasaan dan koordinasi eksternal. 

Meskipun  efektivitas  kepemimpinan, budaya     organisasi     dan     etos     kerja merupakan  

faktor  penting  dalam   upaya menciptakan   kepuasan   kerja   pegawai, namun dalam 

kenyataannya pada sebagian    organisasi    kondisinya    masih belum sepenuhnya menciptakan 

kepuasan kerja.  Hal itu  salah  satunya  terjadi  pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Islam Lamongan. Kepuasan kerjapegawai dan pengguna layanan antara lain 

dapat dilihat  dari  tingkat  keinovatifan dan pengembangan inisiatif dalam bekerja.  Para pegawai  

cenderung  pasif dan mengeluh serta tidak mau melaksanakan  tugas  atau  usaha  kreatif yang   

dapat   mempercepat   penyelesaian tugas dengan hasil yang optimal sehingga dapat   

menumbuhkan   kepuasan   dalam penyelesaiannnya tugasnya.Akibat dari kondisi di atas, kepuasan 

kerja   pegawai   masih   belum   dirasakan secara   optimal.   Indikasinya   antara   lain tidak    

tercapainya    target    dan    standar oprasional  prosedur,  karena  untuk  FKIP Unisla  SOP ini 

baru disusun dan belum disyahkan pemakaiannya.  Indikasi yang lain  mudah dilihat berdasarkan 

observasi  awal  adalah terdengar keluhan dari para pegawai/widyaiswara/pengguna layanan  

dalam  menjalankan tugasnya.  Ada yang  mengeluh  bosan  di kantor   ,kalau   tidak   ada   kegiatan   

atau kepanitiaan  diklat,  apabila  ada  kegiatan diklat  merasa  lelah  dengan  jadwal  diklat yang  

terkadang  sampai    malam  bahkan  tidak  ada  hari  libur. Indikasi  lainnya ialah,  berdasarkan  

dokumen  absen  yang  saya    amati    ketidakdisiplinan    pegawai dalam  masuk  kantor,  pulang  

lebih  awal (PC/pulang  cepat)  dan  berangkat  sering terlambat    (T/terlambat)    bahkan    tidak 

masuk kantor (A/Alpa). 

Kepemimpinan   adalah kemampuan menggunakan   pengaruh   dan memotivasi individu 

untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan  organisasi  dapat  mempengaruhi perilaku  dengan  



cara  menciptakan  sistem dan  proses  organisasi  yang  sesuai  dengan kebutuhan,     baik     

kebutuhan     individu, kebutuhan  kelompok  maupun  kebutuhan organisasi.  Menurut  Hogan et  

al,  dikutip oleh Yvete kepemimpinan itu dalam rangka meyakinkan  orang  lain  sehingga  ia  

fokus dan  berupaya  mencapai  tujuan  organisasi. Kehebatan     pimpinan     juga     kemudian 

dihubungkan dengan kehebatan anggotanya. Kepemimpinan kemudian juga merupakan  interaksi  

setiap  anggota  dalam sebuah kelompok. Pimpinan juga merupakan   seorang   agen   perubahan,   

di mana tindakan seseorang akan mempengaruhi    orang    lain.    Kemudian bahwa    

kepemimpinan    kemudian    juga melibatkan   pencapaian   tujuan.   Seorang pimpinan   yang 

efektif   tentunya   adalah manakala   mampu   mensinergikan   tujuan individu,  kelompok  dan  

organisasi.  Model efektivitas  pimpinan  menurut  Ivancevic et al.,Model efektiftas yang 

diilustrasikan di atas, memperlihatkan  efektivitas  kepemimpinan secara holistik. Diperlukan 

beberapa faktor  

Hal ini bermula dari diri  pimpinan  itu  sendiri.  Hal  ini  terkait dengan    kemampuan,    

personaliti    serta motivasi.  Kemudian  sikap  pimpinan  juga menjadi  aspek  penting,  baik  

berorientasi kepada    tugas,    individu,    kepemimpinan transformatif.    Tidak    berhenti    di    

situ, menjadi pimpinan yang efektif memerlukan dukungan dari  anggota,  baik  berupa  rasa 

percaya, kewenangan atasan dan pembagian tugas yang terstruktur dan jelas. b.Landasan 

KepemimpinanMenurut     Robbins     dikutip     oleh Wicaksonokepercayaan  adalah  landasan 

dari kepemimpinan. Kepercayaan merupakan    pengharapan    positif    bahwa orang lain tidak 

akan  melakukan  tindakan yang mengundang resiko dan kerentanan di dalam   setiap   hubungan.   

Dimensi   kunci yang   melandasi   konsep   kepercayaan   itu antara lain  adalah:  integritas,  

kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Kepemimpinan    yang    baik,  tidak hanya 

sebatas perhitungan dan perencanaan,  melakukan checklist,  bahkan analisis   rasional,   namun   

pimpinan   yang baik    adalah    juga    kemampuan    dalam menyentuh  hati,  perasaan  dan  

emosional para anggota. Kepemimpinan adalah proses emosional secara instrinsik.  

Kepemimpinan   terhubung   dengan   emosi dan   rasa.   Selanjutnya,  bahwa   pimpinan yang 

efektif mampu bersikap dan bertindak dalam  kondisi  yang  berbeda  atau  disebut kemampuan 

beradaptasi. Beberapa implikasi berdasarkan asumsi usaha kepemimpinan dalam menyelesaikan 

masalah. Implikasi tersebut berupa: a.Efektivitas pimpinan adalah kemampuan pimpinan    untuk    

memberi    pengaruhkepada        orang    lain    agar    mereka berkontribusi; b.Efektivitas  pimpinan  

adalah  pengingat akan tujuan lembaga; dana.Efektivitas  pimpinan  adalah  manakala pimpinan  



memandu  dan  mengarahkan kelompok     untuk     mencapai     tujuan organisasi   atau   untuk   

menyelesaikan misi.Chester diutip oleh Yvete Efektivitas pimpinan   terkait   dengan   performa   

kerja dalam penyelesaian tugas. Riggio mengungkpakan    bahwa    Kepemimpinan yang efektif 

memerlukan beberapa kepintaran,    yang    membuat    ia    mampu merespon   segala   situasi   

yang   berbeda dengan cerdas 

 

B. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah pengukuran efektivitas kepemimpinan di FKIP Unisla 

 

C. Sasaran  

Sasaran dari kegiatan ini adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua program studi, dosen tenaga 

kependidikan dan maahasiswa. Dosen di lingkungan FKIP yang terdiri dari 6 Dosen Prodi 

Pendiidkan Matematika, 6 Dosen Prodi Pendiidkan IPA, 16 Dosen Prodi Pendiidkan Bahasa 

Inggris, mahasiswa yang diwakili oleh perwakilan setiap program studi.



BAB II 

METODE PELAKSANAAN  

 

A. Metode  

 Pelaksanaan pengukuran kepemimpinan di FKIP Unisla dilaksanakan dengan 

menggunakan metode pemberian kuesioner atau angket. Angket diberikan secara offline langsung 

kepada sasaran pengukuran (Auditee). Auditee diminta untuk mengisi angket yang telah diberikan 

dengan kondisi yang apa adanya dan tanpa adanya interferensi pihak manapun. Pelaksanaan 

pengukuran kepemimpinan di FKIP dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 

 

B. Instrumen Penilaian kepemimpinan 

Instrumen pengukuran efektivitas kepemimpinan di FKIP Unisla Tahun 2019 mengacu 

pada 3kriteria / indikator penilaian sebagai berikut: 

Kriteria 1 tentang kepemimpinan operasional 

Kriteria 2 tentang  kepemimpinan organisasional 

Kriteria 3 tentang kepemimpinan publik 

Setiap butir instrumen kriteria pengukuran kepemimpinan di FKIP dinilai secara kuantitatif 

menggunakan skala likert dengan Skor 5 sampai dengan 5. Skor 1 adalah skor terendah yang akan 

meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 5. 

Tabel Instrumen Penilaian Kepemimpinan  

No 

Butir 

Indikator Skor 

1 2 3 4 5 

       

 

Selanjutnya nilai akhir diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

NA = 400
4





ButirJumlah

Skori  

 
 

 



 

 

BAB III 

PENDANAAN 

 

A. Sumber Dana 

Sumber Dana kegiatan ini adalah anggaran kegiatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) tahun 2020. 

B. Rencana Penggunaan Dana atau Rencana Anggaran Biaya 

No

. 
Rencana pembeliain 

Jumlah 

Pelaksana 
Vol Satuan 

Harga 

Satuan 
Total (Rp) 

1 Pembelian ATK   1 paket  Rp500,000  Rp500,000 

2 Konsumsi  2 10 Paket  Rp30,000   Rp600,000  

3 
Rapat Penyusunan 

laporan 
3 5 paket  Rp60,000   Rp900,000  

Jumlah total  Rp2,000,000  

 

C. Realisasi penggunaan Dana 

No

. 
Rencana pembeliain 

Jumlah 

Pelaksana 
Vol Satuan 

Harga 

Satuan 
Total (Rp) 

1 Pembelian ATK   1 paket  Rp500,000  Rp500,000 

2 Konsumsi  2 10 Paket  Rp30,000   Rp500,000  

3 
Rapat Penyusunan 

laporan 
3 5 paket  Rp60,000   Rp900,000  

Jumlah total  Rp2,000,000  

 

 



BAB IV 

HASIL KEGIATAN 

Pengukuran efektivitas kepemimpinan di FKIP Unisla Tahun 2020 telah dilakukan, hasil 

kuesioner yang telah diperoleh pada setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Hasil analisi setiap indikator pengukuran 

No Indikator Skor 

1 Kepemimpinan operasional 82 

2 kepemimpinan organisasional 83 

3 Kepemimpinan publik 83 

  

Indikator kepemimpinan di lingkungan FKIP mendapatkan nilai paling rendah dari indikator 

kepemimpinan publik FKIP Unisla. Sedangkan indikator kepemimpinan organisasional memiliki 

penilaian yang paling tinggi. Berdasarkan analisis berdasarkan responden angket, dapat diperoleh 

hasil yang dapat ditunjukkan pada grafik berikut ini: 

 

Berdasarkan grafik diatas, maka apabila dihitung rata-rata keefektifan kepemimpinan di 

lingkungan FKIP memiliki skor 81 dengan kategori tinggi. Pencapaian ini kami rasa sudah baik 

pada pelaksanaan kepemimpinan tahun 2020 dan diharapkan adanya peningkatan keefektifan 
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kepemimpinan pada tahun-tahun selanjutnya. Hasil nilai efektifitas kepemimpinan berdasarkan 

jabatan yang diberikan kepada pimpinan dapat dilihat pada grafik berikut ini: 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Demikian Laporan kegiatan pengukuran efektivitas kepemimpinan di FKIP Unisla Tahun 2019 

ini kami buat Agar proses kepemimpinan di FKIP Unisla  dapat  menghasilkan  perubahan  

yang  lebih baik lagi dan melayani kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna layanan sehingga 

kepemimpinan FKIP Unisla bisa lebih  baik,  berkualitas  dan  berdaya saing internasional  

yang  pada  akhirnya  hasil  lulusan  FKIP Unisla yang sangat bermutu (memenuhi standar 

kompetensi).



 

 

KUESIONER EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

A. Identitas responden (Berikan tanda √ atau X pada pilihan jawaban) 

1. Jenis Kelamin  : 

 Laki-laki  Perempuan 

 

2. Status bapak/ibu/Sdr/I  : 

 Mahasiswa  Tenaga Kependidikan 

 Dosen  Wakil Dekan  

 Kaprodi   

 

B. Petunjuk pengisian 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu skala yang tersedia pada skala kinerja untuk 

setiap pernyataan yang ada. 

Keterangan nilai skala: 

Skala Kinerja 

1 = Sangat Tidak Baik 

2 = Tidak  Baik 

3 = Cukup Baik 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

 

 

 

 



 

 

Butir pernyataan 

1. aspek kepemimpinan operasional 

No Pernyataan 
Skala Kinerja 

1 2 3 4 5 

1 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) menjadi 

contoh kepemimpinan untuk organisasi 

     

2 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) bekerja untuk 

menentukan nilai dan misi, dan merencanakan tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang 

     

3 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) membuat 

keputusan kebijakan, perencanaan, dan strategi yang penting. 

     

4 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) 

mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan peluang bagi 

perusahaan 

     

5 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) melakukan 

monitoring dan evaluasi 

     

6 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) 

mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur 

operasional 

     

7 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) memimpin 

dan memperjuangkan inisiatif peningkatan proses 

     

8 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) memfasilitasi 

dan memimpin upaya tim untuk membangun dan memantau 

hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) 

     

9 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) mendukung 

inisiatif perencanaan dan penyebaran strategis 

     

10 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) membantu 

mengembangkan sistem penilaian untuk menentukan peningkatan 

organisasi 

     

11 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) 

Mensosialisasikan hasil kinerja fakultas kepada seluruh civitas 

akademik FKIP Unisla sebagai arah dalam menciptakan perilaku 

akademik di FKIP 

     

12 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) Menyusun 

perencanaan perencanaan operasional 

     

13 Pimpinan (Dekan, Wakil dekan, Ketua Peogram Studi) memberikan 

surat tugas dan surat keputusan pada dosen, mahasiswa, dan tendik 

dalam peningkatan kualifikasi 

     

 

2. Kepemimpinan organisasional 

No Pernyataan 
Skala Kinerja 

1 2 3 4 5 

1 Pimpinan membentuk struktur organisasi dan tata kerja      



2 Pimpinan mensosialisasikan struktur organisasi dan tata kerja      

3 Pimpinan menyusun tugas dan fungsi setiap unit kerja sebagai 

bentuk penjaminan transparansi kerja serta mensosialisasikan kepada 

civitas akademika 

     

4 Pimpinan menyusun tugas dan fungsi setiap unit kerja sebagai 

bentuk penjaminan transparansi kerja 

     

5 Pimpinan memberikan pelayanan konsultasi dalam bentuk rapat 

koordinasi antar unit kerja 

     

 

3. Kepemimpinan publik 

No Pernyataan 
Skala Kinerja 

1 2 3 4 5 

1 Pimpinan berkoordinasi dan komunikasi dengan stakeholder FKIP 

baik dari internal maupun eksterna 

     

2 Pimpinan menerima aspirasi dari stakeholder      

3 Pimpinan menyiapkan dan menyediakan tenaga ahli yang 

berkompeten 

     

 


