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Abstract

This shaly intended to detzrmine the trnpbmmtation of Islamic's badership qualities mdfunctions of
bqdersw and job satisfaction as prceiaed by the teachns of burding schml in West lambok and to
dstermfue tlrc prformance of thre te acher' s description boarding xhcol in West Lombkbased on leadership's
qsvssnwnL The data collected W uting questionneire ttwt distributed to nire bmrding schmls in West
lfrmbok The population uas all permon*i teachers who teach in Mndrasalt Tsmrw$ah *nd Ma/rasah
AWd, on bo*rding school in West Innbok. PATTI Analysis uas usd to mtalyx the data- The results
sllottad tlat: (1) tlure uas a signifcmt ffect of tln lslanric's leadership on job mti{action of boarding sc}ml
Eachet/s inWest Innboh Q) tlere was a signifcmt ffect of the leadership's functiors of the job satisfaction
bomding schml teader/s in West lambolq (3) the Islsfftic's leadership lud signifcant influence on tle
prformrnce af borrding xhnol tearhels in West Lornboh @) There wes tn sigmfcsnt ffect of the

bndership's functisns on tla ryrformance boarding school teacher/s in West L,ombk; (5) fherc u)as no
signifcrnt ffect of thebadership'sfunctiorn ontleperformmtceboarding schml teache/s inWest Lombok.

Keymrds: lslamic lxadercW Trail Bomding Schaol
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1. Pendahuluan

Keberadaan lembaga Pondok Pesantren (Ponpes) di Pulau L,ombok Nusa Tenggara Barat

$rrIB) memiliki peran penting dalam pembangunan bidang pendidikan karena telah ikut serta
berperan aktif datam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ianbaga tersebut telah
menyelenggarakan pendirlikin bidang keagamaan, baik secara formal ruupun informal Secara
formal lembaga ponpes menyel€nggarakan pendidikan dengan proses mengikuti polia atau
sisHn yang diberlakukan pemerintah, dan menyelengarakan pendidikan yang sifatnya informal
yang biasanya disebut sebagai pengaiian umum atau majlis taldim.

Pendidikan formal yang diselenggarakan dalam wadah Pondok Pesantren (Ponpes) yang
hrorganisir, Erstruktur dan Erjadwal dengan sisbm manajemen Ponpes, dimana pengelola,
guru, peserta didik (santri)/ rurupun sumber daya lainnya yang dipergunakan, yang secara
adminishasiterdokumentasi Pondok pesantren (Po.pes) merupakan lembaga pendidikan yang
berbasis keagamaan, yang dibangun dan dikembangkan oleh Guru atau Tuan Guru. Iembaga
pendidikan dalam bentuk Ponpes tersebar di Nusa Tanggara Barat (NTB), sampai d€ngan akhir
tahun 2011jumlahnya 39) ponpes dengan menampung santri sebanyak120.422 omng, dengan
melibatkan tenaga guru sebanyakn.fiT orang. D pulau I-ombokiumJah Ponpes sebanyak 320
buah, dengan jumlah guru 18.031. orang dan santri sebanyak 10438 orang.

Perkernbangan Ponpes diikuti dengan beberapa bentuk keberhasilan yang diraih dalam
pendidikan. Ponpes telah berhasil mengeluarkan lulusannya dengan prestasi yang baik. Ponpes
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telah mampu merurumkm pemahaman akan kehidupan bermasyarakat yang agamis dan
sikap perilaku (moral yang beralrlak baik) bagi mayarakar fvfasyaratat **in t"tup

memilih lembaga ini menjadi pilihan utama sebagai tempat menuntut ilmu (agama) bagi puhi
putrinya. Masyarakat juga terdorong karena biaya pendidikan di Ponpe yang rclatip sangat
murah. Santri dapat ti.ggul di pondok diiamin makanrrya dan mendapa*u" Uiorfi"g* r.tiup
saat dari para guru dan pengelola Ponpe.

Perkembangan Ponpes sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari peran pemimpinnya.
Lembaga atau organisasi Ponpes ini dibentuk dan dibangun atas prakarsa dan inisiatip *o.ur,g
guru atau Tuan Guru. Dapat dikatakan bahwa Tuan Guru sangat dominan baik dalam
menerrh:kan arah dan fuIo* organisasi rvrupun dalam menentukan upaya-upaya mencapai
tuiuan. Biasanya Guru atau Tuan Guru adalah pemimpin sekaligus manaFr dalam murgeltla
Ponpe.

Dalam mengelola Ponpes, seorang pemimpin tidak mungkin sendirkrn, sehingga mereka
sebagai pimpinan dan sebagai manajer jelas membutulrkan orang lain, sebagai pengikut
sekaligus bawahan yang akan membantu melaksanakan berbagai attvitas untut-menaufung

93qat 
ucapainya tuiuan organisasi Seseorang dapat dipilih dan diangkat sebagai pemimpin

(dalam bentuk ketua manajer atau direktur), pada suatu lembaga (organisasi) pada r*,r*nya
biasanya dipandang telah memiliki sifat+ifat kepemimpinan dalam ai.irlyu yang patut dan
pantas untuk dipatuhi dan diikuti perintah, pehmruk dan sararrrya. Pemimpin dftarapkan
numpu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di
dalam kehidupan organisasi.

Ponpes kini merupakan lenrbaga pendidikan Islami yang termasuk organisasi formal, yang
diprakarsai, dibentuk atau didirikan dan diasuhserta dikembangkan oleh Guru atau Tuan Guru.
Secara otomatis Guru atau Tuan Guru adalah pemimpin dan menjadi pucuk pimpinarmya.
Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan lembaga Ponpe, Entu seorang p"*ir"pi" diflmtut .memiliki kemampuan manajerial, karena banyak ftran-peran kepemimpinan-dan peran'
manajerial yang harus dilakoninya, agar tujuan organisasi dapat dicap.i dengun efekfif.
Keterbatasan kemampuan seseorang sebagai pemimpru dalam mengelola Ponpes terutama
da]al blaang manajerial, jelas 21* dapat memperlambat atau pencipaian tuiu; organisasi
menjadi kurang efektif. Berdasarkan pengamahn pada beberapa lembaga polpes bah; tidak
sedikit pemimpin Ponpes yang masih kurang mennhami atau menguasai iknu dan prakek
manajeriaL

Pemimpin Ponpes harus mampu bawahan (guru€uru) agar mereka mau
dengan p€nuh keihlasan menyumbangkan tenaga dan pikirannya.rntuk melakukan pekerjaan
yang elah ditugaskan kepadanya. Selain itu perlu menciptakan iklim atau lingkungan tqu yur,g

yang dapat membangkitkan semangat kerjra agar paragr.ru sebagal bawihannyi dupJ
merasakan kepuasan dalam bek*ju.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menarik perhatian peneliti seperti yang dilakukan
Puli"Sg (2008) bahwa gaya kepemimpinan transalsional yang dierapkan orcf, rcpuU sekolah
berpengaruh tidak signifikan Erhadap kinerja guru se**t ru gaya kepernimpinan
tralsfgnnasronal yang dierapkan oleh kepala sekolah berpengaruh 

"idrjfiku" 
dan positif

Ehadapkinerja guru. KemudianHakim (2009) dalampenaitiao"yi **,yutuk*keperntmplnan
Islal] mempunyai pengaruh yang signifikan dan pmitif brhadap kinerja Islarni kary;wan.

Dari persfektif lslarru pemimpin dituntut harus bersifat adjl iuiur, amanah, rvlmpu
memahami dan pemimpin Islami hendalmya meneladani kepemimpinan Rasuhrllah SAW.
karena beliau menjadi cerminan yang sempuma bagi seluruh 

"*ut 
*u"*ia dalam mengatur

kehidupannya' Antonio (2007:29) dalam bukunya menyatakan keteladanan Rasululah aAW
adalah yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak ada manusia yang demikian
sempurna dapat diteladani karena pada dirinya terdapat berbagai sifat mulia.
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Meruiuk dari latar belakang yang blah dikemukakan di atas maka peneliti merasa perlu
diadakarurya sebuah penelitian yang dapat menggali hal-hal yang brkait dengan
permasalahan Tuan Gtrru dan kepemimpinannya. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat
mengungkap beberapa hul y*g penting terkait dengan kepemimpinan Tuan Guru yaitu
pertama, implementasi sifat-sifat kepemimpinan Islami dan fungsi-firngsi kepernimpinan serta
kepuasan kerja guru berdasarkan persepsi guru pondok pesantren di I-ombok Barat, kedua
deskripsi presbasi kerja guru pondok pesantren di l,ombok Barat berdasarkan penilaian

a ketiga untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara pa$ial dari implementasi
siFat€ifut kepemimpinan Islami dan fungsi-ftrngsi keperrimpinan terhadap kepuasan kerja guru
pada pondok pesantren di I-ombok Barat dan ke entpat bagaimana pengaruh secara parsial dari
implementasi sifat+ifat kepemimpinan Islami dan fungsi-fungsi kepemimpinan serLa kepuasan
kerja guru brhadap presbasi kerja gum pada pondok pesantren di Iombok Baral

2- TinjauanPustaka

Ll Kepemimpinan Islami
Kepemimpinan dari perspektif Islam, yang oleh As-Suwaidan (2006: 23) didefinisikan

sebagai upaya memobilisasi manusia kepada satu tujuan, yalcri kearah tu,ran duniawi dan
ukhrawi dalam koridor nilai-nilai dan syariat Islam. Semua orang berpotersi dan bisa menjadi
pemimpin, asalkan dalam kepemimpinannya dapat menggerakkan pengikut kearah tuiuan
brtentu yang dianggap penting mendatangkan kemaslahatan ahu keselamatan pengikut itu
sendiri, masyarakat lairmya dan negaranya.

Shihab QN2:484485) menyatakan memiliki wewenang dalam mengurus persoalan
kemasyarakatan, tidak mesti badan atau lembago Etapi bisa saja mereka Erdid dari orang

Peroran& yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang
masing-masing. Wewenang yang diperoletr, baik sebagai badan maupun perorangan, bisa
bersumber dari masyarakatyang akan diatur umsan mereka bisa juga melalui pemerintah yang
sah, yang menunluk kelompok orang atau orang brtentu untuk menangani satu urusan. Thahir
Ibn Asyur dalam Shihab (20m:a85) mengatakan bahkan bisa juga karena adanya sifat+ifat dan
kriteria terpuji pada orang-orang Erterrtu, sehingga mereka menjadi bladan dan ruiukan
masyarakat dalam bidangnya.

Karaktsistik kepernimpinan Islami merupakan ciri{iri atau sifat-sifat Islami yang dimiliki
seseorang pemimpin, yang mewamai dan mendasari sikap dan perilakunya dalam menjahnkan
kepemimpinarmya. Ciri-ciri atau sifat+ifat kepemimpinan Islami itu mencerminkan sifat
keEladanan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjadi panutan karena memiliki kepribadian
yang mulia. Keluhuran aklilak yang menjadi salah satu faktor kesuksesan beliau, baik
sebagai pribadi, pemimpin keluarga, bisnis dan masyarakat. Kesuksesan Rasulullah Ersebut
adalah kesuksesan iangka paniang bahkan melebihi usia beliau sendiri karena selalu
dikenang dan dibladani sepanjang masa.

Sifat+ifat Rasulullah yang merrjadi sifat kepernimpinan Islami blah diuraikan oleh
Nawawi (2A0L:273); Tasmara (2N6; 189); Masduqi QC[l1,:46); al-Banjari (2008;132): stfat siddiq
artinya julur, benar, berinegritas ti"ggt silat qrnqnah artinya terpercaya dan tanggung jawab;
sifat tabligh artinya menyampaikan; srfatfatanah artinya kecerdasan dan pandai; dan sifat
istiqwnalt artinya korsishn.

Berdasarkan pendapat dari beberapa penulis tentang kepemirnpinan, sebagaimana
diuraikan di atas, temyata karakbristik kepemimpinan atau sifat, sikap dan perilaku yang harus
dimiliki seorang pemimpin yang Islami sangat beragam dan banyak. Banyak hasil penelitian
kepemimpinan (baik yang mengkaji sifat atau karakeristik penumpiru maupun gaya
kepemimpinan), y*g diprakrekkan pada lembaga/organisasi bisrds, yang dikaitkan dengan

I
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ki.*ru organisasi Keperrimpinan itu merrpunyai hubungan dan sekaligus pengaruh tedradap

kinerja organisasi
Fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah siFat+ifutkepemi4pinan Islami yang dimiliki

dan ditanamkan pemimpin pondok pesantren. Sifat, sikap dan perilaku yang mendasari akti\ritas

pemimpin yang dapat dipersepsikan oleh para bawahan dalam hal ini para guru/ yang mana

sifut+ifat kepemimpinan Islami dimaksud arlalah siddiq @nar)l, amanah (terpercaya), tabligh

(menyampaikan), fathonah (cerdas/ pandai), darr istiqomah (korsistett)

L2 FunpiKepemimpinan
Nawawi QCfl-[.; 1.41.-151), Rivai (208; 50-53) dan Antonio QOAT;1}) telah mmguraikan fungsi

- fungsi kepemimpinan, yang dijalankan dalam proses kepemimpinan. tn€raksi sosial yang

tu"ludi antara dan pengikut (bawahan) dalam suatu kelompok ahu organisasi untuk
membentuk kebersamaan pandangaO harapan dan tuiuan yang ingn dicapai. Prces
kepernimpinan merupakan geiala sosral yang berlangsung dalam situasi sosial terEntu, yang

dapat berubah sewaktu-waktu, dan pemimpin berupaya membuat situasi sosial yang dapat

mendukung adanya kebersarrunn.
Nawawi Q001.; 141-151) dan Rivai (208; S&53); telah menguraikan secara operasional

pokok kepemimpinan berikut :

1) Fungsiinstruktif;
2) Ftrngsikonsultatif;
3) Fungsi delegasi;
4) Fungsipartisipasi;
5) Fungsipengerdalian;
6) FungsiKeeladanan.

Iebih lanjut Nawawi (2001; 141-151) dan Rivai (20@ 5G53) menguraftan bahwa agar semua

firngsi kepemimpinan brsebut dapat diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara.

inbgratif, maka pemimpin harus melakukan tindakan yang lebih operasional sebagaiberikut
1) Pemimpin berkewajiban mmjabarkan program kerja dengan rinci
2) Pemimpin harus mampu menjabarkan keputusan-keputusan merrjadi instruksi-instruksi

yangFlas agar tidak membingungkan dalam melaksanakannya.

3) Pemimpin hanrs berusaha morgernbangkan dan menyalurkan kebebasan berfikir dan

mengeluarkan perrdapat baik secara perorangan maupun kelompok
4) Pemimpin harus mengembangkan kerja sama yang harmonis
5) Pemimpin harus membantu dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah

masalah yang dihadapi, dan mengernbangkan kernampuan mengambil keputusan sesuai

batas tanggung jawab masing-masing
6) Pemimpin harus berusaha mernberikan kepercayaan perruh dalam melaksanakan tugas yang

elah didelegasikan.
7) Pemrmpin harus mendayagunakan pengawasim sebagai alatpengendali

Sehubungan dengan kaiian erhadap fungpi kepeurimpinan, maka dalam porelitian ini
pendapat para ahli di atas dijadikan acuarg dan yang menjadi fokus bahwa fungsi kepemimpinan
yang dikaii lebih mendalam adalah f,*g"i irstruktif, fungsi konsultatif, fungsi delegasi, fu.gsi
partisipasi dan fungsi pengendalian.

L3 KepuasanKerja
Gibson 59Pl6:150), mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap yang dimiliki

individu mengenaipekerjaannya. FIal ini dihasilkan dari persepsi mereka terhadap peke{aarmya,

didasarkan pada fuktor lingkungan kerj+ seperti gaya perryelia, kebijakan dan prmedur, aliliasi

kelompok kerjo kondisi kE4 dan tunjangan. I-ebih laniut dikahkan bahwa broyuk dimensi

elah dihimprm dari kepuasan kerja, minimal lima hal yang utama karakteristik
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penting yaitu : 1) Pembayaran yal,mi jumlah yang diEdma dan keadaan yang dirasakan dari
penibayaran; 2) Pekerjaan yal.rri sampui *iu"h mana tugas kerja dianggap menarik dan
memberikan kesempatan untuk belajar dan untuk menerima tanggung jawab;3) Kesempatan
promosi yal,rd adanya kesempatan r:ntuk maiu;4) Perryelia yalcri kemampuan perryelia untuk
memperlihatkan kebrbarikan dan perhatian kepada kerja; dan 5) Rekan sekerya yalmi sampai
sejauh mana rckan sekerjabersahabat, kompeten, dan mendukung.

Robbins (20O1 : 1tE), mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap
umum seorang individu Erhadap pekerjaanya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan
sekerja dan atasan, magikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kerja hidup
pada kondisi kerja yang sering kurang dari ideal, dan hal s€rupa lairmya. Ini berarti perdlaian
(assessment) seorang kalyawan Erhadap puas atau tidak puasnya dia Erhadap pekerjaan
merupakan fniumlahan yang rumit dari seiurnlah tmsur pekerjaan yang diskrit (terbedakan

dan blpisahkan satu sama Lain).

Alasan utama mempelajari kepuasan kerja adalah untuk mernberikan kepada
manajer bntang bagaimana 

"ikup 
p"koja. Gibson Q96), mengemukakan bahwa

kepuasan kerja merupakan bagian dari proses motivasi IGpuasan anggota organisasi dapat
dihubungkan dengan kinerja dan hasil kerja mereka serta imbalan dan hukuman yang mereka
bdma. Oleh karena itu, tingkat kepuasan kerja dalam organisasi dapat ditunjukkan dengan hasil
seperti sikap organisasi, pergantian pekerjaan anggota organisasi, kemangkiran atau absensi,

keErlambatan, dan keluhanyangbiasa terjadi dalam suatu organisasi
Robbirs (2006 : 105) mengemukakan tentang dampak kepuasan kerja Erhadap kinerja

karyawan bahwa kebrbarikan para manaier brhadap kepuasan kerja cenderung belpusat pada
dampalcrya terhadap kinerya karyawan. Para pmeliti blah menangkap keterbarikan Hsebut,
sehingga kita menemukan banyak penelitian yang dirancang untuk menilai dampak kepuasan

kerja pada produktivitas, keabsenan dan pengunduran diri.
Mangkunegara QN7:117) mengemukakan bahwa kepuasan kerja berhubungan dehgan

variabel-variabel seperti tLtxnowr, tingkat absensi, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi

perusahaan. Kinerja yang tinggi selalu dihubungkan dengan tumover pegawai yang rendah, dan
sebaliknya jika pegawai banyak yang memsa tidak puas maka tumover pegawai tingg.
Kepuasan kerja berhubungan dengan tingkat absensi (kehadiran) mengandung arti bahwa
pegawai yang puas cenderung tingkat kehadirannya tingg. Kepuasan kerja dihubungkan
dengan tingkat pekerJaan mengandung arti bahwa pegawai yang morduduki tingkat pekerjaan
yang lebih tinggi cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki pekerjaan yang lebih
rendah, karena pegawai yang tingkat pekerjaanya lebih tinggi menuniukkan kemampuan kerja
yang lebih baik dan akfrf dalam mengemukakan ideide serta laeatif dalam bekerja.

L,ebih laniut Robbins (2006 : 100) mengemukakan faktor-faktor yang umumnya dalam
menentukan kepuasan kerja adalah: siht dasar pekerjaan, p€ngawasan, ti.gk t upah saat ini,
pelrr*g promosi, dan hubungan dengan rekan sekerja. Gilmer dalam As'ad (1%X3), mengatakan
faktor-fuktor kepuasan kerja sebagai berikut : kesempatan untuk maju keamanan koja guit
perusahaan dan manajemen, pengawasan, intrinsik pekerjaan, situasi dan kondisi k*iu y*g
stabif aspek sosial dalam pekerjaaa komunikasi, dan fasilitas.

IGpuasan kerja guru yang dikaji dalam penelitian ini mengacu pada pendapat para ahli di
atas, yang disesuaikan dengan profesi sebagai guru. Sehingga dalam penelitian ini yang dijadikan
ukuran kepuasan kerja guru sebagai indikatomya adalah : pembagian tugas pekerjaan,
kompensasikerja kondisikerj+hubungansesiurur guru dan atasan serta p€ngawasanpimpinan

2-4 Prestasi Kerja
Bemardin dan Russel G9q]) dalam RuI<y (2ma:15), yang memberikan definisi tmtang

Wformmce atau prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi

I

5
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pekeqaan terEntu atau kegiatan Ertuitu selama kurun waktu ertentu. Mangkunegara Q007:9)
mengatakan kinerja karyawan (preshsi kerja) adalah hasil kerja secara kwalitas dan kwantitas
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawabyang diberikan kepadanya. Hangkan (Simamora 2frffi:423) menyatakan bahwa presrasi
kula (prformance) diarfrkan sebagai suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang
akhimya seciua langsung dapat Ercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas maupun
kualitasnya.

Suprihanb (2Wl7) mengatakan bahwa ki.oju atau presbasi kerja seorang karyawan
(pegawai) pada dasamya adalah hasil kerja seseorang karyawan sel,ama periode brtentu
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, targ*/ saffiran atau kinerja
yang telah dientukan lebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kemudian Simanyuntak
(2m5;103), kinerja individu adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran
yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu brEntu.

FIasiI kerja atau uniuk kerja ini dapat dilihat dari dimensi input proses dan output yang
dihasilkan atau dituniukkan. Dalam hal ini adalah ukuran bagiarrbagian mana yang
dianggap penting untuk dijadikan sebagai unsur yang dinilai dalam suatu pekerjaan. Usaha
untuk m€n€ntukan ukuran presbasi ini relatip sulig karena seringkali tugas atau pekerjaan yang
diberikan kepada seseorang (pegawat/laryawan) yang begrtu kompleks sehingga sulit ada
ukwan yang pasti Namun demikian pihak manajemerr harus berupaya untuk menentukan cara
yang Erbaik dalam menilai pretasi kerja dari para zumberdaya manusianya.

Dharma Q005:a2) mmgatakan dalam kinerja berkenaan dengan model inpuf
proses dan outpuL Input berupa keahliao pengetahuan dan kepiawaian yang dibawa oletr
individu kepada pekerjaarrrya (atribute). ['roses dituniukkan bagaimana individu berperilaku
dalam melaksanakan pekerjaan mereka - kompebrui keperilakuan yang mereka bawa dal,am
memenuhi tanggung jawabrrya. Output berupa hasil yang dapat diukur dicapai oleh individu
merrurut tingkat kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas. Jadi manajemen dapat memilih
dariunsurmana yang diambil unhrk menilaiprestasi kerja.

Jika kriteria untuk suatu perkerjaan sudah ditebapkan, maka Iangkah berikutrya dalam
mengukur pres'tasi kerja/ kinerja adalah informasi yang berhubungan dengan hal
tersebut dari seseorang selama periode terbntu. Dengan mernbandingkan hasil ini terhadap
standar yang dibuat untuk periode aktual yang bersangkutan, akan didapat lmxl of performance
seseoran& dapat dikatakan bahwa perlgukuran entang kinerja itu tergantung pada
jenis pekerjaannya dan tuiuan dari organisasi/ lembaga yang bersangkutan.

Mengetahui prebasi kerja pegawai menjadi pmting bagi suatu organisasi/ lembaga (erlebrh
lagt bidang bisnis). Para ahli berp€ndapat tentang perhrnya melalorkan p€rdtaian ahs presbasi
kerja pegawai Dessler (199) , kan alasan perlunya menilai kinerja karyawan adalah
menyediakan inJormasi sebagai dasar pengambilan keputusan brutama terrtang promosi dan
gaji serta menyediakan keempatan bagi karyawan untuk bersama+ama merrinjau perilaku
karyawan berkaian dengan pekerjaan.

Ruky (20O1:199-202), memberikan gambaran tentang faktor-faktor perdlaian prestasi kerja
yang berorientasi pada Individu yaitu : 1) pengaMia+ 2) kejujuran,3) kesetiaan,4) prakama,5)
ksnauan bekerj+ 6) kerajasama 7) prestasi kerj+ 8) pengembangan, 9) tanggung jawab, dan 10)
disiplin kerja. Jika kinerja adalah kuantitas dan lualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh
individu, maka kinEa merupakan output pelaksanaan tugas. Sejalan dengan ftIasibuan,
20AZZC6) yang menyatakan bahwa unflrr-unflr yang dinilai dalam presbasi kerja adalah (1)

kesetiaan (2) prestasi kerja (3) Kulrj** ($ Kedisiplinan (5) Kreativitas (6) kerja sama (/)
Kepemimpinan (8) Kedisiplinan (9) prakarsa (10) kecakapan (11)Tanggung jawab.

Handoko (2m1) berpendapat faktor-faktor yang biasa dipakai untuk merrilai kinerja yaitu : 1)

Kualitas kerja yang meliputi keepaan, ketelitian, keterampilan dan kealrlian. 2) Kuantitas kerja
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yang disadari kecepatan dalam menyelesaikan p"k*j*. 3) Dapat tida}mya diandalkan yang
meliputi dapat mengikuti instrulai inisiatif, haGhati dan tingkat kerajinan Den 4) Sikap yaitu
sikap brhadap organisasi, karyawan, pekerjaan dan kerjasama. l€bih Ianjut dinyatakan bahwa
penilaian yang baik harus dapat memberikan gambaran yang akurat Hrtang hrl y*g diuku.
Artinya penilaian brsebut benar-benar merdlai kineria yang dinilai. Untuk mmcapai
tuluan ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : a) Penilaian harus mempunyai
hubungan derrgan pekerjaan Sob related) dan b) Adanya standar pelaksanaan kaja (prformance

standm), praktis agar efektif, sbandar hendalcrya berhubungan dengan hasilhasil yang diinginkan
pada setiap pekerjaan.

Pengukuran pretasi kerja pegawai di Iingkungan pemerintah, Elah ada Peraturan
Pemerintah Republik Indoneia Nomor 19 Tahun 1%9 Tutang Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (Dp3) Pegawai Negeri Sipil fNS), sebagai berikut : I(esetiaan, Irrestasi kerja, Tanggung
jawab, Ketaatan, Kejuiuran, Kerjasama, Ilakarsa, dan Kepemimpinan (Nawawi : 20M; 144)-

Penilaian prebasi kerja atau kinerja ffiftu membutuhkan proses/ yang Iangkah-langkahnya
adalah" menentukan ursur-nrsur yang dinilai dari zuatu kegiatan yang dikerjakan seseorang

(pegawai), kemudian membuat standar capaian.

LS Penelitiankepernimpinandankineria
Dhofier (1981) dalam artikelnya Tradisi Pesantren: Suatu shrdi tentang peranan kyai dalam

memelihara dan mengembangkan idmlogy Islam tradisional telah menggambarkan tradisi dan
erubahan yang dialami oleh sebuah pesantren. Beberapa hal penting yang dapat

disarikan adalah : Dhofier menguraikan tentang lima elemen dasar suatu pesantren yaitu
pondok, me+4 santri, pengajaran kitabkitab Islam klasik karangan ulalna-ulama ErHrttl, dan
lcyai Sedikitnya ada lima .iti y*g terdapat pada ruatu lembaga pondok pesantren yalni Kyai
Santi Pengajian, Asrama dan Masiid dengan aktivitasnya Easyid :2Cf4;208). Kelima elemen
tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama Iain yang mendasari tradisi
pesanten.

Dhofier dalam kajiannya yang mmghubungkan antara sikap ikhJas guru dan ketaatan
murid dengan kelestarian kehidupan dan perkernbangan pesantren. Terdapat hubungan timbal
balik antara keikhlasan guru dan ketaatan mutlak murid merupakan nilai yang esensial daripada
kadisi pesantren yang memberikan andil yang sangat besar bagi kelestarian kehidupan dan
perkerrtbangan pesantren. Kyai adalah guru (ulama) sekaligus sebagai pemimpin daripada
pesantren.

Rofiq (2ffi5; 67) mmgatakan bahwa posisi kyai dalam lembaga pesantren adalah sangat
mmertukan. Kemana arah perjalanan pesanten (kebijakan dan orientasi program pesantren)
ditentukan oleh kyai Datam realitas sosial pesantror itu adalah milik masyarakag dan kyai pun
menjadi milik mayarakat Kyai-Ulama adalah penentu langkah pergerakan pesantren. Ia sebagai
pemimpin masyarakaf pengasuh pesanterL dan sekaligus sebagai ulama.

Pesanken memang tidak bisa dipisahkan dari figur Kyai sebagai pemimpinnya. Suhartini
(2005) dalam Ambarwati QCf8.;n) mengatakan kepemimpinan Kyai di pesanhor sangat r:nik,
dimana relasi smial antara Kyai -Santri dibangun atas landasan kepercayaan I(etaatan santri
kepada Kyai lebih dikarenakan mengharapkan bamkah, bukan karena patron klien. Sallis (19fi])
dalam Ambarwati (2008; 80) dan Rofiq (2005; 6) mengatakan bahwa l,:harismatik Kyai sebagai
pimpinan turrt meryumbangkan energi pikat pada pesantren. Ketokohan Kyai iuga mempunyai
daya tarik tersendiri dan berpengaruh dalam perrcitraan pesantren di tengahtengah masyarakat

Kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi atau Iembaga pendidikan pesantren
tergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengantisipasi perubahan lingkungan ekstemal
Pemimpin harus efektif dalam menjalankan manajemen untuk mengelola perubahan yang ada
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dan berkelaniutan dalam beberapa bidang brutama bidang ekonomi, k-T: sefaqllftolyanS
sangat berpengaruh dalam penglbhan dan pengernbangan P€santren (Ambarwati 2m8; 80)

Hasil kalan rcpemimpi""" fyui pada pesantren Raudlatul 'Uhrrrr Jawa Tengah,

Ambarawati gooa; s+ime"tplastan bairwa corak kepemimpinan yang diperankan oleh pengasuh

pondok pou"tt* Raudlatul'Ilhrm adalah kepemrmpman khalilytik, karena memiliki daya

tarik gsendiri dan memiliki pengikutyang besar. Kiyai seolaholeh dianggap merniliki kekuatan

gaib yang merupakan pancaran dainur llnhi- ir*aiti lain yang merryoroti kepemimpinan Kyai pada pesantren adalah Z'ailmi QW;1D-
129) mengutip pemyataan Horikoshi QgY),bahwa kyai dipandang secara ideal oleh komunitas

po*tr*i*Lgui sentral figure yuog *"*ititi kelebiharrkelebihan yang tidak dimiliki. oleh

orang pada umunnya. neran fyai d"fr* pandangan ideal tersebut sangat vital baik sebagai

*ediutor, dinamisator, katalisator, motivabr maupun penggerak komunitas yang dipimpinnya'

Hakim (2009) meneliti entang Implementasi Kepemimpiran dan Budaya Organisasi serta

pmgaruhnyu f"inuaup Motivasi-Kerja dan Kineria Islami Karyawan PT' Barik Mua'malat

IndJnesia f* ai pwi Tengah. Dalam penelitiannya ia mengukur variabel kepemimpinan

dmgan empat indikator yal,ni shiddiq amanah, futhonah dan tabliqh. Sedangkan kinerja Islami

1*rfu** ai"mr dengan prestasi ie1a (al-Tmqiyyatut at-Suglrli), kecepatan/ kebepatan (al-

sy"rrrlrl,layanan (al-Khofrmi,Kualihs pekerjaan (al-Nanjatu al-Syuglniyya]l dan zakat,lnfak dan

rfrra"qof.t. Untuk menguji pengaruh variabel keperrrimpinan erla{ap kinerja Islami kary_awan

**ggr-ut * pffrtiatli*t sq"*r g,ls). Hasil penelilarurya bahwa kepemimpinan Islami

me*a:r-yai pengaruh yang signifikan dan positif brhadap kirerja Islami karyawan-

tuat iepemimpl"un IsLml-*utu tine4a Islami karyawan akan serrnkin kuat pula sehingga

taryawan ,r,trt tetap bertahan menjadi karyawan IrI. Bank Mua'malat Lrdonesia Tbk di Jawa

Tengah juga semakin kuat
-Xemuaian Mamik (2010) meneliti tentang pmgaruh gaya'kepemimpinan terhadap kinerja

karyawan. Dalam penelitiannya dia mengrikur i-i^f"f gayu-kepero*pinan dmgan tiga

indikator yal,rri orientasi tug*, orientasi hubungan dan kekuasaan jabatan; t"6u"Sg variabel

kirreqa taryawan diukur a*g* kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, dan kehadfuan

presLsil. Metode yang dipeigunakan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan

irf,uaup kir,oju karyawan iaut-uf, dengan analisis regresi linier berganda. Flasjl pnelitiarmya

bahwa [uyu t"p"*i-pinan belpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, delgan kodisi€n

*gr*iriyi ,"tudp *top fusat aan positif, dan dapat dikatakan bahwa hubungan gaya

kepemimpinan dengan kinerja karyawan adalahpositif dan relatip cukup kuat
' 

Dari penelusuran hasil kajian-beberapa peneliti sebelumnya sebagaimana telah diuraikarl di

atas, dan peneliti sampai saat ini belum menemukan hasil kajian para peneliti sebelumnya yang

membahas bntang sifat+ifat kepemimpinan Islami yang dikaitkan khusus dengan kepuasan

kerja dan presbsi [erja guru pondok pesantrm. Hangkan dalam beberapa refrensi bahwlPara

p;ir"pd hendaknya i'reneladani rifatoifat kepemimpinan Rasulullalu karena pada diri beliau

i*aup"t *rio"tudan yang baik. Sehingga ini menpdi peluang bagr perrehti unttrk mengkaji lebih

dalam tentang kepemimpinan perspeftif Islami dan kepuasan kerja serha prestasi kerja.

3. Metode Penelitian

peneliti menggunakan penelitian assosiatif, dmgan bentuk analisisnya adalah kausalitas,

karena peneliti i"gir, **grrtalisis secara mendalam hubungan antar variabel dan sekaligtts

p*guh variatrei-ina"perd* (eksogen) dengan variabel depen_den (endogen)' Metode yang

;id"k* untuk pengumpuJan data adalah metode survey, karma yang menjat rybj*
p"Ilar** nclalah p*u g"* Pondok Pesantren yang tersebar di kabupaten I-ombok Baral

kemudian yang rnenjacli"bFf. penelitian adalah sifat+ifat keperrrimpinan Islami fungsifimgsi
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kepemimpinan, dan kepuasan kerja guru, serta preffisi kerja guru. Mengrngat bahwa obFk
penelitian Ersebut melekat pada subj,ek penelitian, sumber informasinya adalah guru dan
pimpinan pondok pesantren.

Pondok Pearrtren yang merrjadi objek ffirpat pa"relitian dengan kriEria: Pertmna, bahwa
pondok pesantum yang berdiri dan zudah dikelola lebih 10 tahun.Kefur, pondok pesantren yang
menyelenggarakan pendidikan formal seperti Madrasah Tsarnwiyah dan Madrasah Aliyah.
Ketig+ pndok peantren yang merryediakan empat tinggal (asrama) bagi santri yang mengikuti
pendidikan fonnal, yang para santrinya tinggul di asrama. Keempal dalam pondok
diselenggarakan pendidikan informal berupa mengaji kitab kuning / lrrtorb gundul yang diasuh
oleh pimpinan pndok.Iumlah pondok pesanken yang tersebar di kabupaten lombok Bara!
yang sampai dengan akhir tahun 2I1l adalah sebanyak 78 Ponpes. Pondok pesantren ymrg
mem€nuhi kriteria tersebut sebanyak 20 (dua puluh) Ponpe. Ponpe yang diiadikan objek atau
sasaran penelitian ini sebanyak 9 ponpes atau 45 persen.

Populasi penelitian ini adalah selnua guru tetap yang mengajar pada Madrasah Tsanawiyah
dan Madrasah A1iyah Yayasan pondok pesantr€n yang menjadi objek penelitian.lumlah guru
yang dimaksud adalah sebanyak 486 orang atau ratanata sebanyak 54 orang pada setiap pondok
pesantren. Untuk kepentingan penelitian ini diffiitukan sampel secura quota smnling, sebanyak 15
orang pada setiap pondok pesantren. Total sampel dalam penelitian ini adalah 145 orang.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah : Guru ffip dan pimpinan porrdok
pesantuen Penentuan sampel responden menggun akan acsidental sarnpling.

Variabel-variabel yang diangkat untuk dikaji melalui penggalian data di lapangan adalah :

1. Variabel Sifat Kepemimpinan Islami (X1) yang diukw dad lima item variabel sebagai indikator
yakni: sifat siddiq (Benar); stfat amanalt (Terpercaya); sifat tabligh (Menyampaikan); sifat
fathonah (Cerdas/ Pandai); dan srtat istiqomnhftonsisten).

2. Variabel Fungsi Kepemimpinan (X2); yang diukur dari lima iem variabel yang merrjadi
indikatomya: fungsi instur:ktif; fungsi konsultatif, firngsi delegast fungsi partisipasi dan lungsi
pengendalian.

3. Vadabel Kepuasan Kerja Guru (Y1), bahwa variabel ini diukur dari lima Inhikator: pernbagian
tugas; kompersasi kerja; kondisi kerja; rekan sekerja; dan p€ngawasan pimpinan.

4. Variabel trrestasi Kerja Guru (Y2), yag diukur dari tujuh item variabel sebagai indikatomya
yakni : loyalitas, kerajinan, kedisiplinan, kerjasam4 tanggr:ngjawab, kreatifitas, dan
kebladanan.

3.L Definisi Operasional Variabel
L Variabel Sifat Kepemimpinan Islami (X1); adalah persepsi atau pendapat para guru tentang

sikap dan Perilaku pemimpin pondok pesanfren dalam mernpengruhi bawahan (guru€uru),
yang di dasari pada kepemilikan dan penanaman sifat+iht kepemimpinan yang islami
Untuk sifat kepemimpinan Islami peneliti menggunakan lima indikator yalmi :

Srtat Siddiq, Srtat Amanah, StfatTabligh Sfiat Fathonah, dan Srtatlstiqomah.
1). Sifat Siddiq (X1.1), adalah persepsi guru Erhadap sifat-sifat yang mengandung nilai

kebenaran dan kejujuran tercermin dalam sikap dan perilaku pemimpin ponpes
2). Sifat Amanah 8.1.2), adalah persepsi para guru Erhadap sifat-silat yang mengandung

nilai keadilan, kebijaksanaan, tanggung jawab dan kepercayaan, yang tercermin dari
sikap dan perilaku pemimpin atau atasannya.

3). Sifat Tabligh (X1.3), adalah persepsi guru yang menjadi responden Erhadap sifat-sifut
yang mengandung nilai kemauan dan ketulusan melakukan dakwah, yang
dituniukkan darisikap dan perilaku pemimpin.
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4). Sifat Fathonalt (X7.4), adalah persepsi guru sebagai responden €rhadap sifat-sifat atau

karakter pemimpin yang ditunjukkan melalui kemampuan, kecerdasan atau
kepandaian dalam bertindak dan berperilaku dari pemimpin.

5).Sitatktiqom0]t (X15), adalah persepsi dari para guru yangmeniadiresponden Hhadap sifut-

sifut yang dituniukkan pernimpin melatui sikap konsisEn dan teguh pendirian, disiplin
menghargai wakh, Epat janii, Ekun dan sabar dalam merdmpin

2 Variabel Fungsi Kepemimpinan (X2) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi

atau pmdapat para guru tentang sikap dan perilaku serba kemampuan pemimpin pondok
peantren dalam merlaJankan fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi-fungsi yang dimaksud

adalah:

1). Fungsi Instruksi 62.1), bahwa (k"prlu sekolahl madrasah) memberikan

perintah dan arahan kepada bawahan (para guru) untuk melaksanakan tugas mengajar

dan membimbing siswa.
2). Fungsi Konsultasi Q(2.2), bahwa pemimpin mernberikan pehrnjuk, saran, pengarahan, dan

perrdapat kepada bawahan (para guru), yang berkaitan dengan hrgas yang diberikan.

3). Fungsi Partisipasi W.3), bahwa penrimpin ikut serba atau belpartisipasi dengan hwahan
dalam merrjalankan tugas serta melibatkan bawahan dalampengambilan keputusan.

4). Fungsi Delegasi C(2.4), bahwa pemtrnpin mempercayakan bawahan untuk me.laksanakan

tugas dan memberikan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengemban tugas

5). Funpi Pengawasan 62.5), bahwa pemimpin melakukan pengawasan kepada para

bawahan dalam melaksanakan pengendalian atas kegiatan bawahan serta melakukan

perbaikan Iangsung brhadap kekurangao kelernahan dan kesalahan bawahan
3. Variabel Kepuasan Kerja (Y1); adalah peJsepsi ahu pendapat guru sebagai responden

atas kepuasan yang dirasakan dalam bekerja. Kepuasan kerja guru dapat dilihat dari
beberapa faktor di antaranya
1). Pembagian Tugas (Y1.1), tanggapan guru sebagai responden atas kepuasan yang

dirasakan terhadap kesesuaian tugas atau beban pekerjaan yang diberikan oleh

pimpinan, baik yang dilihat dari beban, waktu, atau kompetensi yang dimiliki
2). Kompensasi atau balas jasa (y1,.2), tanggapan guru sebagai responden atas kepuasan

yang dirasakan Erhadap besaran balas jasa (rprh/ gaii/ honor) yang diterima Para
guru, yang dinilai dari segi kelayakan dan keadilan
Kondisi Kerla (Y13), tanggapan guru sebagai responden atas kepuasan yang

dirasakan terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan (proses belajar mengajar), yang
didukung oleh keErsediaan sarana dan kelengkapan fasilitas kerja
Rekan Sekerja (Y1.4), tanggapan guru sebagai responden atas kepuasan yang
dirasakan Erhadap keharmonisan hubungan sesanut guru, Pegawai dan atau

pimpinannya, serta dapat melakukan kerjasama
5). Pengawasan Pimpinan (Y1.5), tanggapan guru sebagai responden atas kepuasan yang

dirasakan terhadap pengawasan atasan (kuprlu sekolah/ madrasah) dan memperoleh

umpan balik dari pemimpinnya
4 Variabel Prestasi Kerja Pegawai; adalah prestasi atau hasil kerja yang dicapai oleh setiap

guru dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Hasil kerja ini merupakan
penilaian pimpinan atau atasan langsung brhadap para guru. Untuk mengukur preshasi

kerja guru ponpes, peneliti menggunakan tuiuh indikator yalcri :

1). Loyalitas atau kesetiaan (Y2.1) adalah penilaian pimpinan (k"pala sekolahlmadrasah)
Erhadap sikap dan perilaku guru yangmanunjukkan kesetiaan

2). Kerajirnn (Y2.2) adalah penilaian pimpinan Eepulu sekolah atau madrasah) terhadap

sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas yang msurnjukkan kerajinan,

kebpatan masuk kerjA istirahat dan pulang.

3).

4).
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3). IGdisiplinan (YZ3) adalah fnilaian pimpinan (kuprl" sekolah atau madrasah) terhadap
sikap dan perilaku guru dalam sernua aturan dan kebiasaan yang elah

a). Kerjasama (Y2a) adalah fnilaian pimpinan (kepala sekolahr/ madrasah) erhadap sikap
dan perilaku guru dalam bekerjasama dan berkoordinasi dengan rekan sekerja sejawat

5). Tanggungjawab (YZ5) adalahpenilaianpimpirnnuhadap sikap dan p€rilaku guuyang
msruniukkan tanggung iawab, terhadap tugas-tugas yang diemban, murid yang dajar,
serta Erhadap sarana dan fasih'tas yang dipergunakan.

6). IGeatifitas (Y2.6) adalah penilaian pimpinan (kepala sekolah atau madrasah) terhadap
sikap dan perilaku guru yang dalam melaksanakan tugasnya rnampu mem:njukkan
inisiatif, kreatif dan inovatif, erutama dalam merryelesaftan masalah yang dihadapi.

7). IGteladarnn [2.7) adalah perrilaian pimpinan E"pulu sekolah atau madrasah) brhadap
sikap dan perilaku guru yang ditunlukkan dari sikap dan perilaku yang baik dan merradi
acuan/ panutan orang l,ain terutama dibladani oleh siswa dan masyarakat lainrrya

Untuk mendapatkan informasi atau data bntang semua indikator prestasi kerja guru
tersebut di atas, peneliti menggunakan daftar pertanyaan atau pemyataan (quesioner). Tipe
data yang dijaring melalui quesiner berbentuk skala yatrcri dengan menggunakan skala likert
dengan5pointyakniskorel=tidakbaik,skore2:kurangbaik,skore3:agakbaik,skore4:
baik dan skore 5 : sangat baik. Sedangkan untuk mendapatkan data tentang sifut
kepemimpinan Islami, fungsi kepemimpinan, dan kepuasan k"rJu guru, beserba
indikatornya, peneliti menggunakan dafhar perbanyaan atau pernyataan (quesioner), dmgan
tipe data yang dijaring melalui quesiner berbentuk skala likert dengan 5 Wtnt, yalori skore 1 :
tidaksehriu,skore2:kurangsehriu,skore3=agaksetugu,skore4:seh{udanskore5:sangat
setuiu.

3.2 Metode PengumpulanData I
1). Peneliti melakukan pengaratan Iangsung pada o$ek dan zubjek penelitian dengan

maksud agar dapat melihat seara langsung keadaan situasi dan aktivitas pengelolaan
pondok pesantren.

2). Peneliti melakukan wawancara langsung baik dengan pimpinan, dan para guru pondok
pesantrerr

3). Pmetiti juga menggunakan angket yang berisi dafbar pertanyaan yang ditujukan kepada
para guru dan pimpinan pondok pesantran.

3.3 TeknikAnalisis
1). Analisis deskriptif

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran urnrn Entang implsnentasi
kepemimpinan Islami dan fungsi-fungsi kepemimpinan yang dijalankan para pimpinan pondok
pesanten yang dipersipkan responden, kepuasan kexja dan preshsi kerjra guru pondok
pesanterL serha gambarari umum lainnya dari para responden dan sebagainya.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis variabel penelitian sepefi implementasi sifat+ifut
kepemimpinan Islamf fu"g"r-f,-go kepemimpinan, kepuasan kerja dan preshsi kerja guru
pondok pesantren, penelitimenggunakan tipe data berbsrtuk skala, yalmi dengan menggunakan
skala Iikert dengan 5 ketukan (poin\, yal,rri skore 1 = tidak setuju, skore 2 = kurang setuju, skore 3: agak setugu, skore 4 = setulu dan skore 5 : sangat seh{u. Niliai skor dari masingmasing
variabel dikonversi sesuai dengan sifat variabel. Mengingat bahwa setiap variabel atau ibm
variabel diperbanyakan atau digali datanya dari banyak responden atau infomnn, maka nilai
skore rah-rata akan bervariasi sehingga untuk memudahkan porrbahasan dan penaftiran data
atau nil,ai skore dari setiap variabel atau sub variabel dapat dikelompokkan dan dikonversi
kedalam sifut dari masing-masing variabel penelitian.
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2). StruchralEquationModeling(SEM) \

Struchral Equation Modeling (SBv{) merupakan pendekatan brinbgrasi antara Arnlisis
Faktor, Model Struktuml dan Analisis Patr. I-angkah-langkah dalam menerapkan SEM sebagai
alat analisis adalah sebagai berikut $lal. et a1.,19fi] dalam Solimun, 2CfJ2:7232),

Pengembangan Model Berbasis Konsep danTeori
Mengkonstruksi Diagram Path
Konversi Diagram Path ke dalam ModelStruktural
Merrrilh Matriks lnput
Merrilai Masalah Identifikasi
Ev alrrasi gm dness of fit erdni aas;
1. PenguiianParameEr
L Pmguiian Ouerallmodel
3. Penguiian Model Struktural
4. PenguiianModelPengukuran

g. hterpretasi dan Moditikasi Model
Selanlutrya untuk analisis tersebut dapat menggunakan perangkat hrnk
program SP SS far windoux.

(Sofrware )

L tlasil Penelitian

41, Deskripsi Variabel Penelitian
1). Sifat Kepemimpinan Islami

Sifat+ifat kepemimpinan Islami yang ditekankan disini adalah siddiq arnonfu tabkq, fathanntt
dwr istiqomah Berdasarkan data yang dikoleksi dari para guru yang menjadi responden

rynelitian, bahwa implementasi dari kelima sifat tersebut dalam kepemimpinan dinyatakan ".
Islqmi". Deskripsi sifat kepemimpinan Islami tersebut di dasarkan pada data dari Tabel 1.

Tabel l,.: Nilai SkorRataRataVariabel atau IndikatordanKategori Variabel Sifat
rcmimpinanIslami x_t

NO
VARIABEV INDIKATOR SIFAT

KEPEMIMPINANISLAMI
NIIAT
SKOR

KATEGORI
VARIABEL

1 Siddiq @nar) 4,47 Baikdanlslami

2 Amanah (terpercaya) 4,4 Baikdanlslami

J T abli gh (Menyampaikan) 4,M Baikdanlslami

4 F athonah (C-erdas/ Pandai) 4tA7 Baikdanlslami

5 Istiqomah$onsbW) 4,19 Baikdanlslami

Sumber : Data primer diolah

1).Stfatsiddiq dalam menrimpiru dilihat dari unsur kandungan nilai kebenaran dan kei"lo*
dalam memberikan perintah atau petunjuk kepada bawaharu kemudian dilihat dari
kesesuaian pelaksanaan tugas dengan atuizur-aturan yang dibuat dmr disepakati; selain itu
sikap keadilan dan diskriminasi dalam merqahnkan tugas maupun dalam memhikan
perhatian kepada para guru, dinyatakan sudah 'Baik dm lslfifti"

2).SifatAmrnah dapat dilihat dari unsur sikap keadilan dan bijaksana dalam
masalah di sekolah, kemudian dari sistem memberikan penugasan kepada para guru,

a
b.
C,

d.

e.

f.
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. ffi kebijakan dalam m€ndishibusikan sumberdaya Erutama keuangan pada setiap unit
di dalam organisasi dinyatakan sudah " Baik dan klwn{' .

3). Sifat Tabliq yang dapat dilihat dari unsur sikap, perilaku dan semangat dalam
mensosiali$rsikan visi, misi dalam mengembangkan pendidikan, kernudian dari segi
kejelasan dan ketegasan berdakwah dan merryampaikan visi misi, tujuan dan prograrrurya
serta dari segi kebaikan cara penyampaian perintah kepada para guru dinyatakan sudah
"Bsikd$tlsllmi"

q. Srtat F dlanah dapat dilihat d ari unsur kepandaian dan kecerdasan da lam menguraikan dan
merrjelaskan berbagai hal seperti saran pendapat kepada para guru serba dalam
penyelesaian masalah dinyatakan sudah "Baik dsn lslami".

5). Sifut lstiqomala dapat dilihat dari unsur sikap korsisEn yang berupa keteguhan pendirian
dalam merlaJankan perintah, kemudian dari segi korsisten dan komitnennya Erhadap
berbagai kesepakatan atas berbagai peraturan dan perjaniian yang telah dibuat dmgan
para guru/ selain itu dari konsisten dalam menepati janfi, disiplin diri, dan dalam
menghargai waktu, dinyatakan sudah "Baik dan Islami".

Dengan melihat kelima unsur sifat kepemimpinan Islami yang dipersepsikan oleh para
guru, Emyata skor total rata-ratanya sebesar 4,08 berar6 bahwa sifat-sifat kepernimpinan Islami
yang diimplementasikan pimpinan pondok pesantren (Iuan Guru dan atau kepala sekolah/
madrasah) dinyatakan " baik dan Islmni" .

2). Fungsi Kepemimpinan (X2)
Untuk gambaran tentangfungsi kepemimpinan dapat dilihatpada table 2 berikut ini

Tabel 2 : Nilai Skor Rata-Rata Variabel atau Indikator Variabel
serta Kategori Variabel

NO
VARIABEV INDIKATOR FTINGSI

KEI'EMIMPINAN
NILAI
SKOR

KATEGORI
VARTABEL

1 Fungsi instruksi 4B Baik
2 FuneFi konsultasi 385 Baik

c Funpideleg6i 377 Baik

4 Funsi partisipasi 427 Baik

5 Funpi pengendalian 4,4 Baik
Sumber r Data primerdiolah

Berdasarkan data yang dihimpun di Iapangan bahwa implementasi fungsi kepemimpinan
dinyatakan "bik'. Deskripsi kelima fuogri lebih luas berikutrya di dasarkan pada data dari
Tabel2.

1). Fungsi Kepemimpinan yang dilihat dari segi fungsi instruksi yang dijalankan, bahwa
pemimpin dalam memberikan perintah dan arahan kepada bawahan (para gtrru) untuk
melaksanakan tugas mengajar dan membimbing siswa dinyatakan sudah'boik'.

2). Fungst lcpernimpinan yang dilihat dad fungsi konsultasl menuniukkan bahwa penrimpin
dalam mernberikan petuniulg saran, perrgarahan, dan pendapat Iainnya kepada bawahan
(para guru), yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dinyatakan 'boil(' .

3). Fungsi Kepemimpinan dilihat dari fungsi partisipasi, dinyatakan sudah "bdl(. Hal
tersebut nampak dari peran ganda yang kadang dilalarkan oleh pimpinan, para pimpinan
sering terlibat langsung mernbantu melakukan tugas para guru sebagai bawahan yang
berhalangan mengajar misatrnya.
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f). Fungsi delegasi, bahwa paxa guru merasa EIah dipercaya untuk
mengernban tugas dalam melaksanakan proses belajar mengajar rurupun membina siswa,

dan para guru merasa diberikan tanggung jawab yang besar untuk menge-rnban tugas,

sehingga penilaian para guru terhadap implementasi fungu delegasi dinyatakan sudah
'bfril('

5). Fungpi fepemimpinan yang dilihat dari fungsi p€ngawasan, merruniukkan bahwa
pimpinan sering kali melalcukan pengawasan atau pengmdalian atas kegiatan para guru,
terutama saat berlangsungnya proses belajar mangajar serta seringkali pimpinan
melakukan perbaikanlangsung Erhadap kekeliruanyang dilalcukan para bawahan.

Dengan melihat kelima furgri keperrrimpinan di atas, skor total rata-ratanya sebesar 3,9,
yang berarti bahwa implemenbsi dari ftrngsi kepemimpinan yang dijalankan pimpinan pondok
pesantren dinyatakan "bak' .

3). KepuasanKerja Guru fff)
Sikap para guru terhadap perasaan puas tidak puas atas semua itu dapat diuraikan

dari hasil data yang dihimpun, sebagaima data dalam Tabel3.

Tabel3. : Nilai Skor Rata-Rata Variabel atau IndikatorVariabel serta Kategori
Variabel Guru

NO
VARIABEV INDIKATOR KEPUASAN

KERIA GURU
NII-AI
SKOR

KATEGORI
VARIABEL

1 Pembaeian tums peksiaan 4,14 Puas

2 Kompensasi keria 411 Puas

3 KondisiKeria 4,6 Puas

4 Hubungan sesama pegawai 4,05 Puas

5 Pengawasan pimpinan 4,20 Puas

Sumber : Data primer diolah

1). Bahwa berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan kepuasan yang dirasakan Erhadap
kesesuaian tugas atau beban pekerjaan yang diberikan, baik beban mengajar dan tugas
lairurya waktu, atau kompetensi yang dimiliki oleh para guru dinyatakan"pttas"

2). Kepuasan kerja atas kompensasi, di mana data menuniukkan tanggapan para guru Erhadap
kepuasan yang dirasakan atas besaran balas jasa (rpuh/ gaii/ honor) yang dierima para
guru, yang dinilai dari segi kelayakan dan keadilan sudah merasa "W*"

3). Kepuasan kerja atas kondisi kerja, menunjukkan para guru dalam melaksanakan proses
belajar mengajar, telah didukung dengan kebrsediaan sarana dan kelengkapan fasilitas
kerja dan mereka merasakan "p7tas".

4). Kepuasan kerja atas rekan sekerj4 menunjukkan keharmonisan hubungan seszuna guru/
pegawai dan atau pimpinannya dalam melakukan kerjasama, melaksanakan tugas
keseharian, mereka menyatakan harmonis dan merasa "Was" .

5). IGpuasan kerja atas pengawasn pimpinan, yang ditunjul&an dari data hasil Iapangan bahwa
tanggapan para guru sebagai responden atas kepuasan yang dirasakan Erhadap
pengawasan pimpinan atau atasan fluan Guru atau kepala sekolah/ madrasah) dan
memperoleh umpan balik dari pemimpi*yq mereka menyatakan m{asa"ylta.{' .

Dari kelima unsur kepuasan kerja yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa
kepuasan kerja para guru yang mengajar pada sekolah/ madrasah pondok pesanterl
dinyatakan Elah "puas" dalam melaksanakan tugas pekerjaarmya.

I
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4). Prestasi Kerja Guru
Gambaran bntang prestasi kerja para guru bisa dilihatpada pada Tabel4.

Tabel 4 : Nilai Skor RataRda Variabel atau Indikator Variabel
s€rta Variabel Prestasi Keria Guru

NO
VARIABEVINDIKATOR
PRESTASIKM.IA GURU

NIIAI
SKOR

KATEGORI
VARIABEL

1 i-oyalitas 3fi Baik
2 Keraiinan 3g Baik
J Kedisiplinan 4,8 Baik
4 Keriasama 418 Baik
5 Tanggungjawab 4,% Baik
6 Kreatifitas 3,98 Baik

Kehladanan 3,9L Baik
Sumber : Data primer diolah

1). Prestasi kerja dari segi loyalitas menggambarkan p€nilaian pimpinan atau atasan langzung
(tuan Guru atau kepala sekolah/ madrasah) terhadap sikap dan perilaku guru yang
menuniukkan kesetiaan di mana, hasil perrilaian tersebut menuniukkan para guru Elah bekerja
durgan' berpre s tasi b qiV' .

2) Irrestasi kerja dari segi kerajinan menyatakan sikap dan perilaku gurr yang menuniukkan
kerajinan, ketepatan masuk kerja, istira}at dan pulang serta menunjukkan keseriusan dalam
melaksanakan kegiatan tersebut di mana hasil penilaian atasin menuniukkan para guru telah
rajin bekerja dan dinyatakan "berprestnsibaiV' .

3). Prestasi kerja dari segi disiplin kerja, menunjukkan bahwa sikap dan perilaku guru yang
telah memahami dan mengikuti serba tunduk patuh Erhadap semua peraturan yang dibuat
dan disepakati bersama dan peraturan yang berlaku, telah dilaksanakan dengan fuipti",
dinyatakan " berprestasi baiV' .

4). IAestasi kerja dari segi kerjasama, bahwa hasil penilaian pimpirnn atau atasan langsung
terhadap sikap dan perilaku guru yang menuniukkan para guru dalam melaksanakan dan
mmyelesaikan tugas telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan rekan sekerja sejawat maupun
d€ngan atasannya dinyatakan " berprestasi baiV'
5). Prestasi kerja dari segi tanggung jawab, bahwa hasil p€nilaian pimpinan atau atasan
langsung brhadap sikap dan perilaku guru yang menunlukkan tanggung jawabnya Erhadap
tugas-tugas yang diemban, para siswa yang diajarkan, dibimbing, dan Erhadap sarana dan
fasilitas yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar dinyatakan " berprestasi baiV'
6). Prestasi kerja dari segi kreatifitas, bahwa sikap dan perilaku guru yang menuniukkan
inisiatif, kreatif dan inovatif, brutama dalam menyelesaikan masalahmasalah yang dftadapi
ketika sedang melaksanakan tugas dinyatak an " berprestasi bail(
7). Irrestasi kerja dari segi keteladanan, bahwa sikap dan perilaku guru yang menuniukkan
sikap dan perilaku yang baik, santun dan menjadi acuan, panutan orang lain Erutama diteladani
olelr siswa didik dan masyarakatlainnya dinyatakan "berprestasi bail(

Dengan demikian presbasi kerja para guru yang dinilai oletr pimpinan ahu atasan Iangsung
baik oleh Tuan Guru atau kepala sekolah/ madrasah pada pondok dika@orikan
"berprestnsi baiV' .

42 Analisis Structural Equation Modeling (SEM)
1). Koefisien Struktuml
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Una* melihat porgaruh variable eksogen Erhadap variable endogen dapat dijelaskan
melalui data hasil olahan menggunakan Structural Equation Modeling (SmvD. Adapun hasil dari
koefisien struktural yang tidak distandarisasi dapat dilihat pada Tabel5.

Tabel 5. Koefisien Struktural |alur
No Ialur Estimate S.E. CR P

Y7 <- X1 .4% .lX 3.W

\i1 <- x2 .9v5 3N zw .m4

L Y2 <- Xl .613 .2tr 2'152 .81

Y2 <- X2 .152 .4n ,4M .&
) Y2 <- Yl .165 .46r, .357 .7n

Sumber: Hasil pengolahan data primer
Secara lebihielas koefisien sbuktural jalw dapat ditunjukkan pada Gambar 1..

2). Koefeisian Deternrinasi @z)
R+qumed atau dal,am PATH analysis biasa dikenal dengan tlu qutred mlntipte correlation)

merupakan korelasi jamak yang dikuadmtlan (quwed muttple correlation (SMC) untuk masing-

TTi"S variabel endogenous dalam suatu model hrtmtu, yaitu varian pers€n yang diterangkan
dalam variabel hrsebuL Artinya bahwa analisis determinasi ini digunakan untuk mengetahui
persentase sumbangan pengaruh variabel eksogen (X1 dun )(2) yang digunakan dalam model

TaTpu merielaskan variasi secara sererrtak brhadap variabel endogen (Y1 dan Y2). Adapun
hasil R2, berdasarkan hasil pengolahan data dengan program Amcs 21for windows Z aiperotefr
hasrl sebagarmana yang ditunjukkan oleh Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6, ersebut maka dapat
digambarkan bahwa besamya R Squme E ) *t k variabel kep,ras6 kerja adalah sebesar 0.849.
Nilai ini memrniukkan bahwa kepuasan kerja dapat dijelask* oleh variasi sifat kepemimpinan
islami dan fungsi kepemimpinan adalah sebesar M.97o. Sedangkan besaran R Square (R) untuk
variabel prestasi kerfa adalah sebesar 0.96 yang menuniukkan bahwa prestasi kerja dapat
dr"lu"k 

" 
oleh variasi dari sifat kepemimpinan Islami, fungsi kepeurimpinan, dan kepuasan kerja

adalah sebesar 99.6 persen.

lb

I

L

Gambar 1. Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen
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Tabel6. Hasil Conelations (R2)

No
Vadabel

Estimate
R2

Kebrangan

1 Kepuasan Keria (Y1) .u9 Sangatbesar

2 tlrestasi Keria (Y2) .996 Samgatbesar

Sumber : FIasiI pengolahan data primer

3). Pengujian Hipotesis

ftpotesis pertama, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sifut kepemimpinan
Islami brhadap kepuasan kerja guru pondok pesanken di Lombok Barat Hipotesis tersebut
brbukti koefisien berdasarkan Tabel 5., di atas nampak bahwa besamya koefisien estimasi jalur
dari sifat kepemimpinan Islami terhadap kepuasan kerja sebesar 0,4% pada taraf signifikansi
Q000. Artinya bahwa terdapat pagaruh yang positif dari sifat kepemimpinan Islami terhadap
kepuasan kerja sebesar 45,6%. Semakh baik sifat kepernimpinan Islami dari tuan guru maka
akan sernakin meningkatkan kepuasan kerja guru. Taraf signifikansi sebesar O000 lebih rendah
dari standar toleransi sebesar Q05 yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang berarti dan
signifikan dari sifat kepemimpinan islami brhadap kepuasan kerja.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari fungsi
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru pondok peantren di Lombok Barat Hipoteis
hrsebut brbukti dari koefisim struktural jalur yang dituniukkan pada Tabel 5., di atas bahwa
besamya koefisien struktural jalur dari fungsi-fungsi kepemimpinan (X2) terhadap kepuamn
koju (Vt) adalah sebesar 0,945 pada taraf signifikansi 0,004. Artinya bahwa brdapat pengaruh
yang positif dari fungsifungsi kepemimpinan terhadap kepuasan kerja sebesar 94,5%. Semakin
efuktif fungsi-fungsikepemimpirnn tuan guru maka akansemakin meningkatkan kepuasan'kerja
guru. Taraf signifikansi sebesar O004 lebih rendah dari standar toleransi (tingkat kealahan)
sebesar 0,05 yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang berarti dan signifikan dari ftrngsi
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja sebesar 91,5Yo.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sifat
kepemimpinan islarni terhadap prestasi kerja gr:ru pondok pesantren di lombok Barat Hipobsis
tersebut terbukti d€ngan koefisien struktuml jalur pada Tabel 5, di abs yang menunjukkan
bahwa besamya koefisien estimasi jalur dari sifut kepemimpinan islami (X1) terhadap prestasi
kerja (Y2) sebesar O613 pada taraf signifikansi 0,81. Artinya bahwa Erdapat pengaruh yang
pmitif dari sifat kepemimpinan islami brhadap prestasi kerja sebesar 613f . Semakin tinggi sifat
kepernimpinmr islami dari tuan guru maka dapat berdampak pada semakin merringkatrya
prestasi kerja guru. Taraf signifikarsi sebear 0031 lebft r€ndah dari standar toleransi (tingkat
kesalahan) sebesar 0,05 yang berarti bahwa t"rtrdi pengaruh yang berarti dan signifikan dari sifat
kepemimpinan islami terhadap pretasi kerja.

Hipobsis keernpat menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari fungsi
kepernimpinan Erhadap pretasi ke{a guru pondok pesantren di Iombok Barat Berdasarkan
Tabel I di atas nampak bahwa besamya koefuien struktural jalur dari fungsifungsi
kepernimpinan (X2) brhadap prestasi kerja (Y2) sebesar 0,1V2 pada taraf signifikansi 0,&.
Artinya bahwa terdapat pmgaruh yang positif narnun sangat rendah dari fungsifungsi
kepemimpinan terhadap prestasi kerja sebesar 192W. Semakin tinggi fungsifungsi
kepernimpinan maka dapat berdampak pada semakin meningkatrya prestasi kerja guru. Taraf
signifikansi sebesar 0684 lebih besar dari standar toleransi (tingkat kesalahan) sebesar 0,05 yang
berafti bahwa tidak ada pengaruh yang berarti ahu signifikan. Setringga dapat disimpulkan
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bahwa tid"k u.du pengaruh yang signifikan dari fungsifungsi kepemimpinan Erhadap preshasi

kerja guru pondok pesantren di Lombok Barat yang menuniukkan hiPoEsis ditolak.
Hipotesis kelima menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja

brhadap prestasi kerja guru pondok pesantren di Lombok Baral Berdasarkan Tabel 5, di atas

menuniukkan bahwa besamya koefisim struktuml jalur dari kepuasan kerja (Y1) brhadap
prestasi kerja (Y2) sebesar 0,165 pada taraf signifikansi0,7n. Artinya bahwa ada pengaruh yang
positif dari kepuasan kerja brhadap prestasi kerja sebesar 76,5%. Semakin tinggi kepuasan kerja

guru maka dapat berdampak pada semakin meningkatnya prestasi kerja guru. Taraf signifikansi
sebesar 0,721Lebth besar dari sbandar tohransi (tingkat kealahan) O05 yang berarti bahwa tidak
ada pengaruh yang berarti atau signifikan dari kepuasan kerja terhadap prestasi kerja.

5. Penutup

Dari pembahasaan di atas, dapat dibuat kesimpulan dari pa'relitian ini, antara lain:
1) Sifat Kepemimpinan Islami yang diimplementasikan oleh para pimpinan pondok pesantren

sudah dinyatakan 'baik don lslwrci". Begrt" juga fungsi.fungsi kepemimpinan yang
diimplementasikan oleh para pemimpin pondok pesantren yang dipersepsikan oleh para
guru sebagai responden, dtnyabkan'bail(' .

2) Kepuasan kerja para guru ditihat dari pembagian tugas pekerjaan, kompensasi atau balas jasa

dalam bentuk gaji atau honor, kondisi kerja yang mendukung aktivitas seperti sarana dan
fasilitas, sesarrur guru, pegawai dan atasan, serta pengawasan pimpinan. Kelima
unsur yang dipersepsikan para guru bahwa mereka E)a}."mtresapual'. bdangkan presbasi

kerja para guru yang dinilai oleh para atasan langsung atau oleh pimpinan pondok pesanten
(Iuan Guru dan atau Kepala Sekolah/ Madrasah) adalah loyalitas atau kesetiaan, kerajinan
masuk, datang, puJang dan lainnya kedisiplinan merrtaati aturan, kerjasama sesaru guru,
atau pegawai dan atasan, tanggungiawab terhadap hrgas, siswa dan sarana serta fasihtas kerja,l

kreatifitas dalam bekerja serta sikap dan perilaku yang diteladani Kehruh unsur penilaian
tersebut menunjukkan bahwa para guru "berystasi baiK' .

3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari sifat kepemimpinan Islami terhadap kepuasan kerja
guru pondok pesantren di LombokBarat.

4) Terdapat pengaruh yang signifikan dari fungsi-funpi kepemimpinan terhadap kepuasan

kerja guru pondok pesanken di Lombok Barat
5) Terdapat pengaruh yang signifikan dari sifat kepemimpinan Islami terhadap prestasi kerja

guru pondok pesantren di Lombok Barat
6) Tidak ada pengaruh yang signifikan dari funpi-fung-si kepemimpinan Erhadap prcstasi kerja

guru pondok pesantren di Lombok Barat

4 Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap prestasi kerja guru pondok
pesantren di Iombok Barat

Berdasarkan hasil penrbahasan dan keimpulan maka untuk pengelola pondok pesantren

dapat diberikan saran+aran sebagai berikut:
1) ihak pimpiran pondok pesanten harus berupaya meningkatkan unsur-rrsrr yang Erkait

dengan kepuasan kerjo yang nantinya diharapkan dapat mmingkad<an prestasi kerjanya.

2) Implemerrtasi sifat kepemimpinan Islami dan implementasi fungsi kepemimpinan memang
sudah dinyatakan 'tlrrd/r,' oleh para guru, rurmrn perlu pftak pimpinan melakukan
introspeksi diri brkait dengan sifat*ifat kepemimpinan yang hann mendasari semua aktivitas
terutama dalam menjalankan fungsi kepemimpinan.

3) Para pimpinan hendatrcrya meminta masukan seciua Erbuka dari para bawahan tentang

permasalahan yang dftadapi atau dirasakan dalam proses melalcukan aktivitas.

1B
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Lalu Suparman dkk .Anarbls Pengaruh . ..

4) Pereliti menyadari adanya keterbatasan dalam shrdi ini, baik kaiian bo{ rurupun objek yang
relatif erbatas, maka bagi peneliti yang akan dut rrg dapat melakukan poretitian serupa
dengan ukumn indikator yang dikernbangkan dan tinjauan yang lebih hra.
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