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HALAMAN MOTTO

“I don’t tell people, you’re okay the way that you are.’ That’s not the right story.
The right story is, ‘You’re way less than you could be.’”
-Jordan Peterson-

“Taking responsibility for your beliefs and judgements gives you the power to
change them.”
-Byron Katie-
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku,
Teman-temanku,
Semua mahasiswa yang sedang berjuang,
Dan untuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
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TRANSFORMASIONAL DENGAN PSYCHOLOGICAL SAFETY PADA
MAHASISWA: STUDI DALAM DIVISI DI ORGANISASI/KEPANITIAAN
MAHASISWA UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Karolus Boromeus Brian Reinaldo Ajusta
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi kepemimpinan
transformasional dengan psychological safety pada mahasiswa dalam divisi di
organisasi/kepanitiaan mahasiswa. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya
hubungan positif antara persepsi kepemimpinan transformasional dengan psychological safety pada
mahasiswa dalam divisi di organisasi kepanitiaan mahasiswa. Responden dalam penelitian ini
adalah 124 mahasiswa, laki-laki dan perempuan berusia 18-22 tahun yang tergabung dalam
organisasi/kepanitiaan mahasiswa dan menjabat sebagai anggota. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Alat pengumpulan
data menggunakan dua skala model Likert, yaitu skala psychological safety dari Edmondson yang
diadaptasi ke bahasa Indonesia oleh peneliti dan skala persepsi kepemimpinan transformasional
yang ditulis berdasarkan teori Kepemimpinan Transformasional oleh Bass dan Riggio. Uji coba
skala menghasilkan koefisien reliabilitas pada skala psychological safety sebesar 0,804 dan pada
skala persepsi kepemimpinan transformasional sebesar 0,904. Data penelitian dianalisis dengan
menggunakan teknik korelasi Spearman’s Rho one tailed karena data tidak terdistribusi normal.
Hasil uji korelasi menunjukan skor koefisien korelasi sebesar 0,503 dan nilai signifikansi sebesar p
= 0,00 (p < 0,01). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif
signifikan antara persepsi kepemimpinan transformasional dan psychological safety. Hasil ini dapat
diartikan bahwa semakin tinggi persepsi kepemimpinan transformasional mahasiswa terhadap
pemimpin divisi maka semakin tinggi pula tingkat psychological safety mahasiswa dalam divisi di
organisasi/kepanitiaan tersebut.
Kata kunci: mahasiswa, organisasi/kepanitiaan
transformasional, psychological safety
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CORRELATION BETWEEN THE PERCEPTION OF
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP WITH PSYCHOLOGICAL SAFETY
IN COLLEGE STUDENTS: STUDY IN DIVISION IN COLLEGE STUDENT
ORGANIZATIONS / COMMITTEES OF SANATA DHARMA UNIVERSITY
Karolus Boromeus Brian Reinaldo Ajusta
ABSTRACT
This study aims to determine the correlation between the perception transformational
leadership with psychological safety in college students in the division of college student
organizations/committees. The hypothesis proposed in this study is that there is a positive
relationship between the perception of transformational leadership and psychological safety in
college students in the division of college student organizations/committees. Respondents in this
study were 124 college students, men and women aged 18-22 years who joined college student
organizations/committees and serving as members. This research is a quantitative study with a
purposive sampling technique. The data collection tool uses two Likert scale models, namely
psychological safety scale from Edmondson which was adapted to Indonesian language by
researchers and perception of transformational leadership scale written based on Transformational
Leadership theory by Bass and Rigio. The scale trials produce a reliability coefficient of 0.804 on
the psychological safety scale and 0.904 on the perception of transformational leadership scale. The
research data were analyzed using the Spearman’s Rho one tailed correlation technique because
the data were not normally distributed. Correlation test results showed a correlation coefficient
score of 0.503 with significance value of p = 0.00 (p <0.01). Hence, it can be concluded that there
is a significant positive relationship between perceptions of transformational leadership and
psychological safety. This result means that the higher the perception of transformational leadership
of college students towards division leaders, the higher the level of psychological safety of college
students in the division of organization /committee.
Keywords: college students, college student organizations/committees, the perception of
transformational leadership, psychological safety
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat,
mahasiswa perlu menyiapkan kompetensi diri yang tidak hanya didasarkan
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan pada bidang yang ditekuni
saja, namun juga perlu mengembangkan soft skill seperti keterampilan
berkomunikasi, interpersonal, dan kepemimpinan (Kadarisman, 2017).
Beberapa keterampilan tersebut dapat dikategorikan sebagai keterampilan
berorganisasi.
Mahasiswa dapat mengasah keterampilan berorganisasi ini dengan
memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh kampus, seperti
misalnya bergabung dalam organisasi intra kampus (BEM, BEMF, dan
sebagainya), menjadi panitia dalam suatu kepanitiaan, atau pun bergabung
dalam organisasi mahasiswa yang lain. Hal ini telah sesuai dengan fungsi
dan tujuan dari organisasi mahasiswa itu sendiri, yakni sebagai sarana
pengembangan diri, serta menjadi wadah untuk mengasah ketrampilan
organisasi dan kepemimpinan bagi mahasiswa (dalam SK Menteri
Pendidikan Nasional dan Kebudayaan No,.155/U/1998). Maka dari itu
supaya fungsi dan tujuan ini dapat tercapai, mahasiswa diharapkan untuk
dapat berperan aktif serta mampu bekerja sama dengan baik dalam
organisasi atau kepanitiaan yang mereka ikuti.

1
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Namun, layaknya organisasi kerja secara umum, terdapat masalahmasalah

yang

berkaitan

dengan

dinamika

kerja

dalam

organisasi/kepanitiaan mahasiswa. Salah satu masalah yang ingin digali
adalah bagaimana anggota organisasi, yang dalam hal ini adalah mahasiswa,
terkadang tidak mampu untuk mengekspresikan pemikiran atau melakukan
tindakan tertentu ketika sedang bekerja yang disebabkan karena khawatir
dengan penilaian atau takut dihakimi oleh orang lain (Edmondson, 2002).
Masalah dalam dinamika kerja tersebut ditemukan pula dalam survei
awal yang peneliti lakukan terhadap delapan mahasiswa Psikologi Sanata
Dharma Yogyakarta, dengan kriteria pernah mengikuti organisasi atau
kepanitiaan kampus lebih dari dua kali dengan menggunakan Google Form.
Delapan

mahasiswa

mengungkapkan

pernah

merasa

ragu

untuk

mengungkapkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dalam rapat divisi,
dengan alasan seperti takut merasa salah, takut idenya dinilai tidak bagus,
takut dinilai sok pintar, takut terlihat bodoh, dan takut tidak diterima. Empat
mahasiswa mengungkapkan pernah merasa ragu untuk meminta bantuan
pada rekan divisi dengan alasan seperti takut menambah beban, takut
dianggap menganggu, dan takut dianggap tidak bisa apa-apa. Beberapa
mahasiswa menjelaskan adanya ketidaknyamanan selama berdinamika
yang digambarkan dengan tidak dapat menjadi diri sendiri, merasa tidak
terlalu berperan penting dan banyak, atau tidak nyaman untuk
menyampaikan ide dan perasaan. Secara garis besar, pernyataan-pernyataan
tersebut memberikan suatu gambaran bahwa rasa khawatir terhadap
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penilaian orang lain menghambat mahasiswa untuk mampu bekerja atau
berperilaku aktif, yang digambarkan dengan perilaku mengungkapkan
pendapat dan meminta bantuan, selama berdinamika dalam organisasi yang
mereka ikuti.
Masalah ini telah dinyatakan pula dalam studi oleh Premeaux &
Bedeian (2003) yang menjelaskan, sebagai contoh perilaku speaking up,
memiliki indirect cost seperti risiko menciptakan hubungan antagonistik,
dapat melukai mental karena pendapatnya tidak dihargai, dan potensi
pembalasan dari sudut pandang berlawanan. Perilaku speaking up seringkali
didahului dengan perenungan yang hati-hati dan disengaja mengenai
konsekuensi dari perilaku itu (Morrison & Phelps dalam Premeaux &
Bedeian, 2003). Sebelum mengekspresikan pemikirannya, individu harus
yakin terlebih dahulu bahwa melakukan hal tersebut dapat terjadi dengan
efektif dan tidak terlalu berisiko secara personal (Morrison & Milliken,
2000). Kajian lain dari Van der rijt dkk (2013) mengungkapkan bahwa
perilaku meminta bantuan dapat dipersepsikan sebagai tidak kompeten. Hal
ini dapat menyebabkan keraguan untuk meminta bantuan pada anggota
dengan status yang lebih tinggi, yang memiliki kuasa dan wewenang
terhadap anggota. Di sisi lain, terdapat pula keraguan meminta bantuan pada
pada anggota dengan status yang lebih rendah karena dapat merusak
ekspektasi bawahan dengan terlihat tidak kompeten, inferior atau dependen
(Lee, 2002).
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Fenomena-fenomena tersebut, seperti yang telah dipaparkan dalam
hasil survei oleh peneliti serta dari berbagai studi, adalah apa yang disebut
oleh Edmondson (2003) sebagai gambaran dari psychological safety yang
rendah dalam kelompok. Psychological safety didefinisikan sebagai
keyakinan bahwa aman untuk mengambil risiko interpersonal dalam
interaksi kerja. Secara lebih jelas, psychological safety adalah keyakinan
bahwa perilaku seperti mengajukan pertanyaan, meminta saran, melaporkan
kesalahan, atau meminta bantuan tidak akan mendapat penilaian negatif dari
orang lain (Edmondson, 1999). Tingkat psychological safety yang tinggi
dalam kelompok digambarkan dengan anggota yang merasa nyaman untuk
mengekpresikan pemikiran atau melakukan sesuatu, tanpa khawatir akan
penilaian orang lain terhadap perilaku atau ucapannya tersebut.
Dalam konteks organisasi/kepanitiaan mahasiswa, psychological
safety menjadi sebuah elemen yang penting. Adanya psychological safety
menjadikan mahasiswa yang terlibat dalam organisasi menjadi lebih
berpartisipasi dan aktif, karena merasa lebih bebas dalam bekerja serta
merasakan dukungan dan hormat dari anggota lain (Wanless, 2016). Pada
hakikatnya, psychological safety menyiratkan komunikasi menjadi lebih
mudah, yang kemudian mengarah pada frekuensi komunikasi yang lebih
tinggi (Siemsen, Roth, Balasubramanian & Anand, 2009 ). Hal ini didukung
oleh kajian yang dilakukan oleh Liang & Farh (2008) yang menemukan
bahwa Psychological safety memiliki efek signifikan untuk meningkatkan
dan mempertahankan adanya voice dalam kelompok. Anggota akan lebih
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sering menyatakan ide, mengakui kesalahan, meminta pertolongan, atau
meminta saran jika mereka merasa bahwa hal tersebut aman dilakukan.
Psychological safety membantu anggota mengekspresikan pemikiran atau
masalah secara langsung dengan cara mengurangi kekhawatiran akan social
judgment (Liang & Farh, 2008).
Sebaliknya, adanya psychological safety yang rendah dalam
kelompok digambarkan dengan anggota yang tidak dapat secara bebas
mengekspresikan pandangan pribadi tanpa adanya rasa khawatir terhadap
penilaian orang lain. Hal ini dapat membuat anggota lebih memilih untuk
diam (Hirak, Peng, Carmeli & Schaubroeck, 2012) dan tidak melakukan
apapun (Hoopes & Postrel, 1999). Selain itu, Psychological safety yang
rendah dapat menciptakan perasaan cemas (anxiety), yang akhirnya
membuat anggota cenderung untuk tutup mulut meskipun telah berbuat
kesalahan atau kegagalan, serta menghindari mendiskusikan isu yang
penting (Chandrasekaran & Mishra, 2012). Pada akhirnya, perilakuperilaku seperti itu justru mengurangi kesempatan mereka untuk belajar satu
sama lain dan pada akhirnya menghambat kerja organisasi (Ortega, Van den
Bossche, Sanchez-Manzanares, Rico & Gil, 2014).
Dalam konteks organisasi/kepanitiaan, adanya psychological safety
rendah dapat menghambat tercapainya tujuan dan fungsi dari organisasi
mahasiswa sebagai sarana pengembangan diri dan wadah untuk mengasah
ketrampilan mahasiswa. Menurut teori perkembangan, mahasiswa dapat
dikategorikan dalam tahap emerging adulthood, dengan tugas utama yakni
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self-development atau mengembangkan kualitas diri (Arnett, 2015).
Menjadi sebuah masalah ketika mahasiswa berada pada lingkungan dengan
psychological safety yang rendah. Berada dalam konteks ini dapat
menghambat keinginan mahasiswa untuk terlibat dalam pengalamanpengalaman yang dapat memfasilitasi perkembangan mereka. Adanya
ketakutan untuk merasa malu, terhina, atau kehilangan rasa hormat (losing
face) mengalahkan keinginan mereka untuk terlibat dan belajar (Wanless,
2016).
Kajian Edmondson (1999) sendiri telah menunjukan psychological
safety memiliki kaitan erat dengan perilaku learning behavior.
Psychological safety mampu menghilangkan hambatan dari risiko yang
dapat muncul dari perilaku seperti mengajukan pertanyaan, mendiskusikan
kegagalan, meminta timbal balik yang merupakan bentuk dari learning
behavior. Sebagai contoh, anggota dapat merasa ragu untuk mengakui
kesalahan karena adanya hambatan berupa risiko akan dianggap tidak
kompeten. Dengan adanya psychological safety yang ditunjukan dengan
rasa hormat dan percaya satu sama lain, anggota dapat merasa percaya diri
bahwa orang lain tidak akan membebankan kesalahan itu pada mereka.
Maka dari itu, mengetahui faktor-faktor yang dapat membentuk
psychological safety menjadi sesuatu yang penting. Kajian dari Ming,
Xiaoying, Huizhen, dan Bin (2015) memaparkan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi

psychological safety

antara

lain:

faktor

individu,

interpersonal, gaya kepemimpinan, dan konteks organisasi. Dari keempat
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faktor tersebut, gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama
dalam memprediksi tingkat Psychological safety (Tynan, 2005; Edmondson
& Nembhard, 2006). Salah satu alasannya adalah bahwa perilaku pemimpin
telah ditunjukan berpengaruh pada dinamika internal dalam kelompok,
khususnya pada terbentuknya iklim kerja (Edmondson & Nembhard, 2006).
Edmondson (2002) menyatakan bahwa anggota kelompok akan mengamati
perilaku serta respon pemimpin terhadap berbagai hal atau peristiwa untuk
memperoleh informasi dasar mengenai perilaku apa yang diharapkan dan
dapat diterima selama bekerja dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh,
apabila pemimpin bersikap otoriter atau defensif, anggota kelompok akan
menyimpulkan bahwa mengekspresikan diri dalam kelompok akan menjadi
hal yang berisiko. Sebaliknya anggota dapat merasa lebih nyaman dalam
mengekspresikan diri apabila pemimpin memiliki sikap demokratis dan
suportif.
Gaya

kepemimpinan

yang

dapat

mendorong

terbentuknya

psychological safety adalah pemimpin yang (1) tersedia dan dapat didekati,
(2) secara tersirat terbuka akan masukan dan umpan balik dan (3)
mencontohkan keterbukaan serta mencontohkan bahwa kesalahan
merupakan hal yang bisa diterima (Edmondson, 1999). Ketika pemimpin
memperlihatkan adanya keterbukaan yang tinggi terhadap masukan serta
membuat diri mereka dapat diandalkan baik secara fisik maupun psikologis,
para anggota dapat menyimpulkan bahwa mengekpresikan atau berbagi
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pemikiran dan pandangan merupakan sesuatu yang tidak berisiko
(Newman, Donohue & Eva, 2017).
Ciri kepemimpinan tersebut sesuai dengan model kepemimpinan
Transformasional. Kepemimpinan Transformasional adalah perilaku
pemimpin yang memotivasi anggota untuk melakukan lebih dari yang
seharusnya

dilakukan

atau

dimungkinkan.

Kepemimpinan

ini

meningkatkan kualitas anggota dalam hal kedewasaan, idealisme, dan
perhatian terhadap kebaikan bagi orang lain dan masyarakat (Bass & Bass,
2008). Pemimpin transformasional memberi perhatian lebih pada
kebutuhan dan kepentingan masing-masing anggota, mereka mengubah
persepsi anggota tentang masalah dengan cara menolong mereka melihat
masalah lama dengan cara baru, dan mereka memberi semangat dan
menginspirasi bawahan untuk menaruh usaha lebih untuk mencapai tujuan
bersama. (Bass & Bass, 1985; Robbins & Judge, 2013).
Pemimpin transformasional mendorong anggota untuk mencoba hal
baru dan menyuarakan pendapatnya. Anggota yang melihat bahwa
pandangan dan pendapat mereka dibutuhkan akan menjadi lebih nyaman
berbicara untuk menunjukan letak masalah atau potensi kegagalan, dan
secara aktif terlibat dalam suatu inisiatif yang bertujuan untuk mengubah
status quo. (Hirak dkk, 2012). Ketika pemimpin tidak menganjurkan adanya
masukan atau diskusi, secara lisan atau sebaliknya, anggota tim cenderung
ragu mengungkapkan pendapat mereka, karena rasa takut akan potensi
konsekuensi negatif (Moingeon & Edmondson, 1996). Pemimpin yang
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memiliki perilaku kepemimpinan transformasional menjadikan anggota tim
merasa aman dan bebas (Zaccaro, Heinen & Shuffler, 2008). Anggota
menjadi merasa perlu untuk menawarkan ide, mengakui kesalahan,
meminta bantuan, atau memberikan umpan balik.
Berbagai

kajian

studi

telah

mengamati

interaksi

antara

psychological safety dengan kepemimpinan transformasional dalam model
studi yang bervariasi. Kajian yang dilakukan oleh Carmeli, Sheaffer,
Binyamin, Reiter-Palmon, dan Shimoni (2014) yang menyelidiki hubungan
antara Kepemimpinan Transformasional dan Creative Problem Solving
dengan moderator psychological safety dan reflexivity, menemukan bahwa
dengan menciptakan persepsi Psychological safety dan ketertarikan dalam
proses refleksi, pemimpin transformasional bermain peran penting dalam
meningkatkan creative problem solving. Dalam hal ini, pemimpin
tranformasional mampu menciptakan iklim psychological safety dengan
mendorong

anggota

untuk

mengambil

risiko

serta

untuk

lebih

mengekspresikan dirinya dengan tujuan menyadarkan anggota akan potensi
dan perkembangan diri.
Kajian serupa menyelidiki mengenai hubungan antara psychological
safety dengan learning behavior dengan moderasi adanya tranformasional
leadership (Kumako & Asumeng, 2013). Hasil penelitian ini menemukan
bahwa kepemimpinan transformasional mampu menjadi jembatan
perbedaan status dan hirarki, yang pada akhirnya akan berujung pada
terbentuknya psychological safety. Kemudian melalui terbentuknya
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psychological safety inilah, kepemimpinan transformasional mampu
menyediakan iklim kerja dimana learning behavior yang diharapkan pada
anggota dapat terjadi. Perilaku yang menggambarkan aspek individual
consideration seperti keterbukaan dan kemauan untuk memahami serta
mengeksekusi masukan-masukan dari anggota, ditunjukan mampu
mengurangi hambatan-hambatan dalam mengekspresikan diri, dan hal ini
dapat mendorong munculnya psychological safety pada anggota (Detert &
Burris, 2007). Selain itu dengan aspek intellectual stimulation, pemimpin
transformasional memberikan sinyal khusus kepada anggota bahwa aman,
dan

bahkan

mengharapkan

anggota

untuk

speaking

up

dan

mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka (Zhang, Tsui & Wang,
2011).
Berdasarkan

kajian-kajian

mengenai

kepemimpinan

tranformasional dengan psychological safety yang telah dipaparkan
sebelumnya, dapat ditarik suatu garis besar bahwa terdapat hubungan yang
positif diantara kedua variabel tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya
melihat hubungan antara kedua variabel tersebut dalam hubungan sebagai
variabel moderator, baik dari variabel psychological safety (Carmeli dkk,
2014) maupun kepemimpinan transformasional (Kumako & Asumeng,
2013). Penelitian ini akan meneliti hubungan korelasional secara langsung
pada kedua variabel ini. Selain itu dalam ranah kajian psychological safety,
penelitian dalam konteks organisasi/kepanitiaan mahasiswa merupakan hal
yang pertama kali dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat
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memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan mengenai penelitian
psychological safety pada struktur, budaya, dan konteks kerja yang berbeda
(Edmondson, 2003),
Penelitian ini akan berfokus pada responden yaitu mahasiswa
dengan rentang usia 18-22 tahun dan menjabat sebagai anggota dalam
organisasi/kepanitiaan yang diikuti. Pada pengukuran psychological safety,
kajian Newman dkk (2017) menyatakan psychological safety lebih cocok
diukur secara team-level atau pada kelompok kecil, dibandingkan secara
organizational-level. Maka dari itu penelitian ini akan mengukur tingkat
psychological safety mahasiswa dalam level divisi-divisi di organisasi/
kepanitiaan yang mahasiswa tersebut ikuti. Sedangkan pada pengukuran
kepemimpinan transformasional, kajian Edmondson, Kramer dan Cook
(2004) menjelaskan bahwa perilaku pemimpin yang secara langsung
mempengaruhi persepsi anggota adalah bukan dari pemimpin organisasi
secara umum, namun dari pemimpin tim yang memiliki interaksi tatap muka
dan bekerja secara langsung dengan anggota organisasi. Oleh sebab itu,
penelitian ini akan melihat gaya kepemimpinan transformasional yang
dipersepsikan anggota terhadap koordinator divisinya (yang disebut CO),
yang merupakan pemimpin divisi dalam organisasi/kepanitiaan tersebut.
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional,
dengan tujuan untuk melihat hubungan antara persepsi kepemimpinan
transformasional dengan psychological safety pada mahasiswa dalam divisi
di organisasi/kepanitiaan mahasiswa Universitas Sanata Dharma.
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B. Rumusan Masalah
Apakah terdapat hubungan antara Persepsi Kepemimpinan
Transformasional dengan Psychological safety mahasiswa dalam divisi di
organisasi/kepanitiaan mahasiswa?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah melihat apakah ada hubungan antara
Persepsi Kepemimpinan Transformasional dengan Psychological Safety
mahasiswa dalam divisi di organisasi dan kepanitiaan mahasiswa.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
perkembangan pengetahuan dan ilmu psikologi terutama pada bidang
pengelolaan sumber daya manusia, serta mampu memperluas khazanah
penelitian psychological safety dan penelitian mengenai kepemimpinan
transformasional.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru
mengenai dinamika kerja dalam organisasi/kepanitiaan mahasiswa.
Bagi mahasiswa Sanata Dharma khususnya, penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan informasi dalam membantu mahasiswa untuk
melihat dan mencari solusi atas masalah yang umumnya terjadi di
organisasi/kepanitiaan mereka.
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BAB II
DASAR TEORI
A. Psychological safety
1. Pengertian Psychological safety
Psychological safety pertama kali diterapkan ke dalam kajian
studi organisasi oleh Schein dan Bennis (1965) pada kajian mengenai
faktor-faktor yang dibutuhkan dalam menghadapi peralihan tantangan
organisasi. Schein dan Bennis berargumen bahwa Psychological safety
penting dibentuk untuk membuat seseorang merasa aman, sehingga
merasa mampu mengubah perilaku kerja, sebagai bentuk penyesuaian
diri terhadap peralihan tantangan organisasi. Schein (1993) juga
menjelaskan Psychological safety membantu seseorang mengatasi
perilaku defensif dan kecemasan yang biasanya muncul ketika
berhadapan dengan data yang tidak sesuai ekspektasi atau harapan.
Psychological safety membuat seseorang cenderung lebih fokus pada
tujuan kolektif dan pencegahan masalah dibandingkan proteksi diri.
Kahn (1990) mendefinisikan Psychological safety sebagai
adanya kenyamanan untuk menunjukan diri tanpa khawatir terhadap
persepsi negatif orang lain yang dapat berakibat pada self-image, status,
atau karir. Lebih lanjut, Kahn menjelaskan Psychological safety berefek
pada kerelaan anggota untuk mengekpresikan diri secara pemikiran,
fisik, dan emosi ketika sedang bekerja alih-alih menarik atau melindungi
diri.

13
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Dalam

kajian

lain,

Edmondson

(1999)

mendefinisikan

Psychological safety sebagai kepercayaan bahwa aman untuk
mengungkapkan atau melakukan sesuatu yang berisiko interpersonal.
Dibandingkan dengan Schein (1993) dan Kahn (1990) yang berfokus
pada

persepsi

anggota

terhadap

Psychological

safety,

kajian

Edmondson (1999) menjelaskan Psychological safety yang berfokus
pada pentingnya menciptakan iklim kerja dimana risiko interpersonal
dapat dikurangi.
Edmondson (2018) menjelaskan bahwa Psychological safety
tidak berarti lingkungan nyaman layaknya dengan teman dekat.
Psychological

safety

juga

tidak

dapat

disimpulkan

sebagai

ketidakhadiran tekanan atau masalah. Sebaliknya, yang terdorong
muncul adalah iklim kerja yang berfokus pada diskusi yang bersifat
produktif, yang mampu menghasilkan pencegahan masalah dan
pencapaian tujuan bersama. Hal tersebut dapat terjadi karena anggota
tidak berfokus untuk menjaga image diri. Sebagai contoh, anggota
kelompok akan menyimpulkan bahwa membuat kesalahan dalam
kelompok tidak akan membuat mereka merasa tertolak, apabila mereka
mempunyai pengalaman akan apresiasi dan kepedulian untuk berdiskusi
terhadap kesalahan yang dibuat sendiri atau orang lain (Edmondson,
Kramer & Cook, 2004).
Di sisi lain, Psychological safety secara berlebihan juga bukan
merupakan hal yang baik. Kajian yang dilakukan oleh Pearsall dan Ellis
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(2011) menemukan bahwa perilaku tidak etis dan utlitarianisme
dimoderasi oleh tingkat Psychological safety. Psychological safety
dianggap berperan sebagai katalis untuk membongkar ide dan pendapat
berisiko, serta membuka pintu terhadap tindakan tidak etis. Apabila
orang terlalu nyaman dengan orang lain mereka dapat menghabiskan
waktu yang tidak pantas dalam percakapan kasual ketika bekerja.
Mengenai pengukuran Psychological safety, skala 7 item Psychological
safety milik Edmondson (1999) merupakan alat ukur yang umumnya
digunakan dalam berbagai studi yang mengukur Psychological safety.
Terdapat pula alat ukur psychological safety yang telah dikembangkan
oleh peneliti lain seperti Organizational Psychological Safety Scale
yang dikembangkan Brown dan Leigh (1996) untuk mengukur
psychological safety individu dalam konteks organisasi. Tynan (2005)
juga mengembangkan skala psychological safety versinya sendiri dalam
konteks interaksi interpersonal antara atasan dan bawahan dalam
lingkungan kerja.
Hal lain yang pada umumnya terjadi di antara studi-studi yang
mengukur Psychological safety adalah penggunaan alat ukur dari
konstruk yang mirip sebagai representasi dari Psychological safety, atau
mengembangkan skala pengukuran sendiri (Newman dkk, 2017).
Adanya fakta-fakta ini menuai kritik karena pengukuran Psychological
safety yang berbeda-beda secara terus menerus dapat menghambat
kemajuan dalam ilmu ini karena hasil dari versi serta konstruk yang
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berbeda tidak dapat dibandingkan dengan objektif (Hawcroft & Milfont,
2010 dalam Newman dkk, 2017). Pemahaman mengenai psychological
safety dapat meningkat apabila terdapat konsensus mengenai alat ukur
mana yang paling valid dan handal.
Dalam hal ini, Newman dkk (2017) merekomendasikan
penggunaan alat ukur Psychological safety dari Edmondson (1999),
mengingat bahwa alat ukur tersebut memiliki validitas serta reliabilitas
yang kuat (Edmondson, 1999), serta adanya fakta bahwa hampir semua
penelitian yang mengukur Psychological safety baik secara individu,
tim, atau organisasi menggunakan definisi Edmondson (1999) dari
konstruk hingga alat ukurnya. Maka dari, definisi Edmondson (1999)
akan digunakan sebagai dasar teori dan dasar pengukuran variabel
Psychological safety dalam penelitian ini.
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan, dapat
disimpulkan bahwa psychological safety adalah kepercayaan individu
bahwa aman untuk mengungkapkan atau melakukan sesuatu tanpa
khawatir akan mendapat kesan negatif dari orang lain. Hal ini dapat
terjadi karena adanya kerelaan untuk mengekspresikan diri dalam
bekerja alih-alih menarik atau melindungi diri.
2. Karakteristik dan Indikator Psychological safety
Edmondson (2003) menjelaskan secara singkat mengenai
karakteristik tim yang memiliki tingkat Psychological safety tinggi yaitu
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(1) anggota organisasi dapat mengungkapkan pikiran dengan bebas; (2)
organisasi mendorong dan mengizinkan pengambilan risiko; (3)
anggota percaya dan hormat satu sama lain; (4) anggota memiliki
kepercayaan dan pendapat yang sejalan satu sama lain.
Kajian studi lain yang dilakukan oleh Brown dan Leigh (1996),
meletakan Psychological safety sebagai salah satu dimensi dari iklim
organisasi. Berdasarkan paradigma iklim organisasi, Psychological
safety memiliki indikator-indikator sebagai berikut:
a. Dukungan manajemen
Aspek yang memiliki implikasi yang penting bagi
Psychological safety adalah apakah pemimpin mengharapkan
perilaku kerja anggota yang normatif atau mengharapkan perilaku
yang fleksibel sehubungan dengan cara penyelesaian tugas. Gaya
manajemen yang suportif dapat membentuk perilaku anggota untuk
mencoba dan gagal tanpa takut akan risiko sosial. Sebaliknya,
pemimpin yang cenderung mengontrol secara kaku dan normatif
atas cara kerja dapat menandakan bahwa manajemen kurang percaya
terhadap kemampuan anggota untuk melakukan tugas tanpa
pengawasan ketat.
b. Clarity
Ketika peran kerja tidak jelas, tidak konsisten atau tidak
dapat diprediksi serta situasi kerja yang penuh ketidakjelasan,
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tingkat Psychological safety dikatakan rendah. Sebaliknya,
ekpektasi kerja yang jelas, norma kerja yang konsisten dan dapat
diprediksi menciptakan lingkungan yang aman dan meningkatkan
engagement kerja.
c. Self-expression
Ketika anggota merasa bahwa mereka akan mendapat kesan
negatif dalam bekerja, mereka cenderung kurang terlibat dalam
peran kerja. Ketika Psychological safety rendah, anggota cenderung
untuk menjalankan pekerjaan dengan baku dan asal-asalan. Ketika
anggota memiliki persepsi akan Psychological safety, mereka akan
cenderung

untuk

menginvestasikan

kepribadian,

kreativitas,

perasaan dalam bekerja.
Dalam penelitian ini, karakteristik Psychological safety oleh
Edmondson (1999) akan dijadikan kontruk teori utama. Hal ini
dilakukan untuk menyesuaikan dengan konstruk definisi serta alat
ukur yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu berasal dari
konstruk Psychological safety oleh Edmondson (1999).
3. Faktor yang mempengaruhi tingkat Psychological safety
Kajian eksploratif mengenai Psychological safety yang
dilakukan oleh Ming dkk (2015) memaparkan faktor-faktor yang
mampu mempengaruhi tingkat Psychological safety antara lain:
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a. Gaya kepemimpinan
Tynan (2005) mengemukakan, perilaku kepemimpinan
adalah prediktor paling efektif untuk Psychological safety
karyawan. Kahn (1990) juga percaya bahwa gaya manajemen
berkorelasi dengan Psychological safety individu. May, Gilson, dan
Harter (2004) sampai pada kesimpulan yang sama, dukungan
pemimpin akan mempromosikan Psychological safety karyawan.
Walumbwa dan Schaubroeck (2009) menunjukkan bahwa gaya
kepemimpinan moralistik memiliki efek positif pada Psychological
safety anggota. Gaya kepemimpinan moralistik digambarkan
dengan sikap pemimpin yang dianggap murah hati, eksperimen dan
kesalahan yang dilakukan anggota dianggap sebagai hal yang wajar,
sehingga Psychological safety akan meningkat.
b. Faktor individu
Studi yang dilakukan oleh May dkk (2004) menunjukkan
bahwa, self-consciousness atau kesadaran diri memiliki korelasi
negatif dengan tingkat Psychological safety, self-consciousness
digambarkan dengan tingkat kesadaran tentang bagaimana orang
lain memandang dan mengevaluasi diri. Seseorang dengan selfconsciousness tinggi lebih sensitif terhadap bahasa tubuh dan
cenderung terlalu khawatir terhadap kesan yang mereka tinggalkan
terhadap orang lain. Mereka memperhatikan situasi sosial terlebih
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dahulu untuk memutuskan suatu tindakan. Hal-hal ini terkadang
sering membuat tingkat Psychological safety menurun.
c. Faktor interpersonal
Hubungan antara karyawan dan orang lain dalam organisasi
akan mempengaruhi persepsi Psychological safety. Alasannya
karena interaksi interpersonal yang baik bermanfaat untuk
mengurangi konflik, menghilangkan ketidakpastian, sehingga
Psychological safety dapat muncul (Kahn, 1990). Seperti Kahn
(1990), May dkk (2004) memandang bahwa kepercayaan dan
dukungan interpersonal dapat meningkatkan Psychological safety
karyawan.
d. Konteks organisasi
Beberapa faktor kontekstual organisasi mempengaruhi
Psychological safety individu. Yang paling khas adalah inovasi dan
perubahan organisasi, karena karyawan merasakan risiko eksternal
dan peningkatan ancaman, meningkatkan ketidakpastian, mengarah
pada pengurangan Psychological safety.
B. Persepsi Kepemimpinan Transformasional
1. Definisi Persepsi
Persepsi didefinisikan sebagai interpretasi dari informasi
sensoris yang diterima oleh indra-indra manusia untuk dijadikan sebagai
sesuatu yang bermakna. Interpretasi yang muncul ini akan didasarkan
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pada pemahaman masing-masing individu mengenai dunia luar, budaya,
serta ekspektasi (Solso, Maclin & Maclin, 2013). Robbins dan Judge
(2013) juga mengungkapkan hal yang sama, proses pemaknaan dari
persepsi ini sangat bergantung pada karakteristik individu tersebut
seperti misalnya perilaku, kepribadian, motif, ketertarikan, serta
pengalaman.
Tak jauh berbeda, Bernstein (2018) mendefinisikan persepsi
sebagai proses penggunaan atau pemahaman informasi mengenai dunia,
sehingga sensasi-sensasi tersebut akan menjadi pengalaman yang
bermakna. Banyak pemaknaan yang terjadi secara otomatis, namun
terkadang usaha secara sadar dibutuhkan untuk memaknai sensasi
menjadi suatu pengalaman yang bermakna. Dengan membentuk
pengalaman bermakna ini, persepsi mampu mempengaruhi pemikiran,
perasaan, dan tindakan individu.
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan, dapat
disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses pemaknaan akan
informasi sensoris oleh indra-indra menjadi sesuatu pengalaman yang
bermakna. Persepsi yang muncul juga bergantung pada karakteristik dan
pemahaman masing-masing individu mengenai dunia. Selain itu
persepsi juga mampu mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan
individu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

2. Definisi Kepemimpinan Transformasional
Burns (1978) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan terdiri
dari

dua

bentuk

yaitu

transaksional

dan

transformasional.

Kepemimpinan transaksional pada hakikatnya adalah memimpin
dengan mengutamakan pertukaran, seperti hasil kinerja menentukan
gaji atau penghargaan. Sedangkan kepemimpinan transformasional
adalah model kepemimpinan yang mendorong terjadinya perubahan,
dengan cara mentransformasi nilai, membina relasi, dan membangun
suasana penuh rasa percaya demi mencapai tujuan organisasi yang
diakui bersama. Burns mengemukakan ciri-ciri kepemimpinan
transformasional antara lain: (1) kesadaran akan hal-hal yang penting,
berkaitan dengan nilai moral terhadap suatu hasil dan cara mencapainya
(2) membentuk anggota tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi
namun kepentingan kelompok yang lebih besar (3) membantu anggota
untuk mampu meraih pencapaian dan aktualisasi diri.
Sikap-sikap

yang

menggambarkan

kepemimpinan

transformasional memiliki bentuk yang berbeda dengan kepemimpinan
transaksional. Pemimpin transformasional memberikan perhatian lebih
pada kebutuhan anggota dan membantu untuk mengembangkan potensi
mereka.

Kepemimpinan

transformasional

mendorong

anggota

melakukan lebih dari yang seharusnya diharapkan dan terkadang
melampaui apa yang menurut mereka tidak mungkin. Mereka memberi
target yang lebih menantang dan biasanya berhasil mencapai itu.
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Pemimpin transformasional juga cenderung untuk memiliki lebih
banyak anggota yang komitmen dan terpuaskan. Kepemimpinan
transformasional

termasuk

pula

menginspirasi

anggota

untuk

berkomitmen terhadap visi bersama, dan menantang mereka menjadi
lebih inovatif (Bass & Rigio, 2006).
Menurut

Bass

dan

Riggio

(2006),

kepemimpinan

transformasional adalah perilaku pemimpin yang menstimulasi dan
menginspirasi anggota untuk mencapai hasil yang luar biasa, dan dalam
prosesnya mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka sendiri.
Sedangkan

menurut

Robbins

dan

Judge

(2013),

pemimpin

transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi bawahan untuk
tidak sekedar memenuhi kepentingan pribadi tapi juga memenuhi
kepentingan bersama, serta pemimpin yang dapat memberikan
pengaruh yang luar biasa dan mendalam terhadap anggota-anggotanya.
Menurt Shelton (2012), kepemimpinan transformasional adalah
kerjasama antara pemimpin dan anggota, yang saling mendukung satu
sama lain untuk mencapai tingkatan motivasi, kepercayaan, keterikatan
dan dukungan yang tinggi. Interaksi tarik menarik antar kepentingan
pribadi ini memiliki manfaat berupa moral dan etika yang bersifat
menginspirasi untuk kedua belah pihak, dan memberikan pengaruh yang
bersifat transformasional pula.
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan, dapat
disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah sikap dan
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perilaku pemimpin yang mampu mendorong anggota untuk melakukan
lebih dari yang mereka ekspektasikan. Pemimpin transformasional
memiliki sifat untuk memberi pengaruh yang mendalam dan luar biasa
kepada anggotanya. Dalam penelitian ini, definisi dari Bass dan Riggio
(2006) menjadi konstruk utama yang akan digunakan, hal ini disebabkan
karena konstruk Kepemimpinan Transformasional dari Bass dan Rigio
(2006) merupakan konstruk yang sering digunakan dalam penelitian
mengenai Kepemimpinan Transformasional.
3. Definisi Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Persepsi terhadap pemimpin dapat didasarkan dari proses
pemaknaan sensori anggota terhadap karakter, perilaku, dan hasil kerja
dari atasan (Lord & Maher, 2002). Maka dalam hal ini dapat
disimpulkan bahwa persepsi kepemimpinan transformasional adalah
proses pemaknaan sensori anggota terhadap karakter dan perilaku atasan
yang menggambarkan karakteristik kepemimpinan transformasional.
4. Aspek Kepemimpinan Transformasional
Aspek-aspek

dari

Transformasional

Leadership

yang

dikemukakan dalam kajian yang dilakukan oleh Bass dan Riggio (2005)
antara lain:
a. Idealized Influences
Pemimpin transformasional berperilaku dengan cara yang
memungkinkan mereka untuk menjadi sebuah panutan, seperti
dikagumi, dihormati, dan dipercaya. Anggota kemudian dapat
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mengidentifikasi diri mereka dengan pemimpin. Pemimpin yang
memiliki pengaruh ideal ditunjukan pula dengan kesediaan
mengambil risiko dan konsisten alih-alih berperilaku sewenangwenang, mampu diandalkan untuk melakukan sesuatu, dan
menunjukan standar tinggi terhadap etika dan moral.
b. Inspirational Motivation
Pemimpin transformasional berperilaku dengan tujuan
memotivasi dan menginspirasi anggota., dengan sebuah dukungan
serta memberikan tantangan dalam melakukan sesuatu terhadap para
anggota. Pemimpin melibatkan anggota untuk melihat visi yang
dibentuk bersama-sama dan harapan dikomunikasikan sedemikian
rupa supaya dapat menunjukan komitmen terhadap visi tersebut.
Aspek idealized influences dan inspirational motivation dapat
menjadi satu kesatuan sifat yang disebut dengan kepemimpinan
yang berkarisma.

Kepemimpinan transformasional memiliki

banyak kesamaan dengan kepemimpinan karismatik. Namun
karisma hanyalah sebagian dari kepemimpinan tranformasional.
c. Intellectual Stimulation
Pemimpin transformasional menstimulasi anggota untuk
menjadi inovatif dan kreatif dengan mendorong mereka untuk
memikirkan kembali adanya dugaaan atau asumsi, mengajak untuk
melihat masalah dari cara lama ke cara baru, kreativitas didorong,
tidak ada hukuman secara publik terhadap kesalahan atau kegagalan
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dalam bekerja. Ide baru dan solusi kreatif berasal dari anggota, yang
diikutsertakan dalam proses penyelesaian masalah dan mencari
solusi. Anggota didorong untuk mencoba pendekatan baru, dan ide
mereka tidak dikritik karena berbeda dengan ide pemimpin.
d. Individualized Consideration
Pemimpin transformasional memberi perhatian lebih pada
setiap kebutuhan anggota akan pencapaian dan perkembangan
dengan berperilaku sebagai mentor. Perilaku pemimpin menunjukan
adanya penerimaan terhadap individual differences. Interaksi
dengan anggota dibuat personal (pemimpin melihat anggota sebagai
seorang teman dan tidak hanya sekedar anggota secara formal).
Pemimpin membagi tugas sebagai bentuk perkembangan untuk
anggota.
5. Faktor Kepemimpinan Transformasional
Faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi Kepemimpinan

Transformasional menurut Bass dan Rigio (2006) antara lain:
a. Karakteristik Individu
Hasil kajian menunjukan bahwa individu dengan karakter
ekstrovert, cenderung untuk lebih menjadi pemimpin dalam grup
(Bass, 1990), secara khusus kepribadian ekstrovert memiliki
hubungan yang tinggi dengan aspek karisma dari pemimpin
transformasional (Bono & Judge, 2004). Karakter individu lainnya
yang

cenderung

lebih

mampu

membentuk

kepemimpinan
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transformasional adalah mereka yang memiliki karakter dominan
(Avolio & Bass, 2001), percaya diri (Ross & Offerman, 1997), dan
terbuka terhadap pengalaman (Judge & Bono, 2000). Dalam hal
kecerdasan, individu yang mampu memberi persuasi (social
intelligence) dan empati (emotional intelligence) cenderung
membentuk kepemimpinan yang transformasional (Bass, 1990).
b. Struktur Organisasi
Burns (dalam Bass & Rigio, 2006) menyatakan organisasi
alami yang memiliki karakteristik decentralized decision making
dan pembelajaran yang adaptif lebih mudah untuk membentuk
kepemimpinan transformasional dibandingkan organisasi yang
memiliki karakter birokratif, sistem kontrol ketat, dan hirarki yang
kuat. Selain struktur, ukuran dari organisasi juga mempengaruhi
terbentuk dari kepemimpinan transformasional. Satu kajian
menjelaskan bahwa visi pemimpin terhadap anggota nya lebih
berpengaruh secara positif pada organisasi yang lebih kecil, karena
diasumsikan pemimpin mempunyai kontak secara langsung dan
pengaruh langsung terhadap anggota pada organisasi yang lebih
kecil (Berson, Shamir, Avolio & Popper, 2001).
c. Budaya
Satu kajian menjelaskan bahwa budaya kolektif (seperti
yang banyak dianut negara Asia), kepemimpinan transformasional
lebih mudah terbentuk. Karakteristik dari budaya kolektif
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memberikan pemimpin kesempatan untuk menjadi pemimpin
transformasional. Anggota dalam budaya kolektif memiliki rasa
hormat yang tinggi dan patuh terhadap pemimpin, hal tersebut
membantu

untuk

transformasional

meningkatkan

yaitu

idelalized

aspek
influence,

kepemimpinan
inspirational

motivation, dan intellectual stimulation. Selain itu, adanya
kecenderungan membentuk hubungan personal dalam budaya
kolektif juga turut memfasilitasi terbentukny aspek individual
consideration (Jung, Bass & Sosik, 1995)
6. Efek Kepemimpinan Transformasional
Kepemimpinan Transformasional memiliki beberapa efek yang
positif seperti yang telah dirangkum oleh Bass dan Riggio (2006) antara
lain:
a. Kreativitas
Kepemimpinan Transformasional mampu meningkatan
motivasi karyawan untuk menjadi kreatif dalam usaha kerja melalui
aspek Inspirational Motivation (Sosik, Kahai, & Avolio, 1998).
Aspek Kepemimpinan Transformasional yang lain yaitu Intellectual
Stimulation mendorong adanya perilaku yang berkaitan dengan
inovasi yang lebih baik dan kreatifitas. Hal ini didukung pula oleh
kajian oleh Elkins dan Keller (2003) yang menjelaskan bahwa
pemimpin transformasional yang mengstimulasi secara intelektual
mendorong anggota untuk berpikir inovatif. Hasil studi tersebut
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menunjukan

bahwa

pemimpin

transformasional

mendorong

kreatifitas anggota dan inovasi dengan menyediakan suasana yang
mendukung usaha inovasi anggota.
b. Coping Stress
Kajian yang dilakukan Bass dan Rigio (2005) menjelaskan
bahwa anggota dengan komitmen tinggi, memiliki keterikatan
emosional yang kuat, yang mungkin dapat mengalami stress lebih
besar daripada mereka yang tidak. Pemimpin transformasional dapat
meningkatkan komitmen karyawan dan pada waktu yang sama
menurunkan tingkat stress. Pemimpin transformasional berperilaku
sedemikian

rupa

yang

menunjukan

keterlibatannya

dalam

menurunkan stress anggota, tetapi juga memberikan dukungan
untuk membantu anggota mengatasi stres dan krisis.
c. Komitmen
Dalam rangka memperoleh engagement dan komitmen dari
anggota, pemimpin transformasional mendorong munculnya konsep
diri individual dan harga diri anggota. Kombinasi dari sikap
karismatik dan aspek individual consideration membuat anggota
menjadi lebih terbuka (Paul, Costley, Howell, Dorfman &
Trafimow, 2001). Anggota menjadi lebih dekat terhadap pemimpin
secara emosional, akibatnya muncul perasaan kuat terhadap
identitas serta efikasi diri kolektif. Selain itu adanya motivasi untuk
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mempertahankan konsistensi perilaku pemimpin dengan anggota
menyebabkan mereka lebih berkomitmen terhadap peran kerja.
d. Kepuasan Kerja
Pemimpin transformasional lebih banyak memiliki anggota
dengan tingkat kepuasan tinggi dibandingkan pemimpin yang bukan
transformasional. Pemimpin yang memiliki karakter dan perilaku
yang menginspirasi dan menunjukan komitmen terhadap organisasi,
yang memberikan tantangan kepada anggota untuk berpikir dan
memberikan masukan, dan yang menunjukan perhatian yang nyata
terhadap anggota, memiliki anggota dengan tingkat kepuasan tinggi.
C. Mahasiswa dalam Organisasi/Kepanitiaan
1. Definisi Mahasiswa
Menurut KBBI, mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang
belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa menurut Sarwono (1978) adalah
setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di
perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun.
2. Karakteristik Mahasiswa
Mahasiswa dapat tergolong dalam tahap perkembangan
emerging adulthood. Emerging adulthood adalah paradigma yang
digunakan oleh Arnett (2000) untuk menjelaskan perkembangan dari
remaja akhir dan menuju usia 20 tahun, terutama umur 18-25 tahun.
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Arnett (2000) juga menjelaskan 5 karakteristik khas dari emerging
adulthood:
a. Eksplorasi Identitas
Emerging adults bertugas membentuk identitas, tentang
siapa diri mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan selama
hidup. Usia remaja akhir dan 20 tahun-an awal, merupakan saat yang
tepat untuk mengeksplorasi diri. Arnett menjelaskan bahwa individu
di tahap ini mulai berpisah dengan orang tuanya, namun di sisi lain
juga belum merasakan adanya komitmen seperti yang dirasakan oleh
orang dewasa seperti pernikahan, menjadi orangtua, dll. Mereka
akan fokus pada kualitas-kualitas diri yang penting untuk dimiliki,
yang dapat mereka pelajari dengan memperhatikan kualitas orang
lain, termasuk kualitas apa yang membuat mereka menarik atau pun
sebaliknya. Mereka juga cenderung untuk memikirkan bagaimana
mereka dievaluasi oleh lingkungan sosial mereka.
b. Instabilitas
Dengan belajar tentang diri mereka sendiri, emerging adults
juga melakukan banyak perubahan dalam menyusun rencana ke
depan. Mereka berusaha menyadari masa depan apa yang mereka
inginkan dan apa yang sebenarnya ingin mereka peroleh dalam
hidup. Perubahan itu tidak hanya sekedar rencana, beberapa
bentuknya bisa seperti berpindah-pindah tempat tinggal, pasangan
hidup, hobi dan lain-lain. Semua perubahan ini membuat tahapan ini
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adalah tahapan yang tidak stabil, tapi juga menunjukan proses
eksplorasi yang juga terjadi.
c. Self-focused
Arnett menyatakan bahwa tidak ada masa lain dalam hidup
yang lebih fokus terhadap diri sendiri dibandingkan pada masa
emerging adulthood. Di masa ini, mahasiswa menjadi lebih
independen, mereka memiliki kebebasan diri untuk menentukan
pilihan baik yang mudah maupun sulit. Tujuan dari self-focused
adalah untuk belajar mandiri sebagai manusia dengan segala
keterbatasannya, dan sebagai bagian dari proses eksplorasi identitas
dan membangun pondasi kedewasaan.
d. Feeling in between
Kebanyakan emerging adults merasa di tengah-tengah, tidak
bisa disebut sebagai remaja atau pun dewasa. Alasannya terlihat dari
kriteria yang mereka pikir merupakan kriteria penting agar dapat
disebut sebagai orang dewasa yaitu: menerima tanggung jawab
secara mandiri, melakukan keputusan secara mandiri, dan menjadi
mandiri secara finansial. Namun di sisi lain, mereka masih
berperilaku seperti anak muda lainnya. Ketika mereka sedang
berproses untuk menuju ke sana, mereka merasa berada di tengahtengah, bukan remaja dan bukan dewasa.
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e. Optimisme
Pada masa ini, adalah masanya berbagai kemungkinan dapat
terjadi dengan berbagai macam alternatif masa depan yang dapat
muncul. Adanya kecenderungan terhadap harapan yang tinggi dan
ekpektasi yang tinggi. Aspek lain dari emerging adulthood adalah
adanya potensi untuk berubah secara dramatis terhadap arah hidup.
Adanya kemungkinan untuk berubah dalam masa yang terbatas ini,
keinginan untuk memenuhi harapan menjadi mungkin, karena untuk
sebagian orang, adanya kebebasan untuk memilih untuk mengubah
tidak akan pernah sebaik pada masa ini.
3. Definisi Organisasi dan Kepanitiaan Mahasiswa
Secara umum, organisasi didefinisikan sebagai suatu kesatuan
sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang jelas dan
dibentuk, serta bekerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan
bersama (Robbins & Judge, 2013). Dalam keputusan Menteri
Pendidikan Nasional dan Kebudayaan No.155/U/1998 tentang Pedoman
Umum Organisasi Kemahasiswaan, organisasi mahasiswa adalah
wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan
wawasan

dan

peningkatan

kecendekiawanan

serta

integritas

kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Organisasi
mahasiswa sendiri memiliki fungsi antara lain sebagai pelaksanaan
kegiatan mahasiswa, sarana dan wadah pengembangan potensi jati diri
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mahasiswa, serta pengembangan pelatihan ketrampilan organisasi dan
kepemimpinan mahasiswa.
Kepanitiaan sendiri didefinisikan sebagai sekelompok orang
yang

sebagai

kelompok

yang

mendapat

kepercayaan

untuk

melaksanakan tugas tertentu (Koontz & Cyril O’Donnell, 1986 dalam
Herujito 2001). Berdasarkan definisi tersebut, maka kepanitiaan
mahasiswa merupakan sekelompok mahasiswa yang dipilih untuk
melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam kepanitiaan mahasiswa
sendiri, pada umumnya tugas yang dilakukan adalah melaksanakan
suatu acara atau sebuah kegiatan. Lebih lanjut, O’Donnell menjelaskan
kepanitiaan memiliki struktur plural executive, yaitu kedudukan
pemimpin bukan dipegang oleh satu orang saja, melainkan dipegang
oleh sekelompok orang. Di Universitas Sanata Dharma, sekelompok
orang pemimpin ini disebut sebagai CO (Coordinator) yang memimpin
divisi-divisi dengan tugas masing-masing.
Kelebihan struktur kepanitiaan menurut Herujito (2001):
a. Keputusan yang diambil pada umumnya tepat karena merupakan
hasil rumusan yang dilakukan secara kolektif
b. Mencegah kemungkinan bagi seseorang untuk bertindak dan
mempunyai kekuasaan yang berlebihan dan sewenang-wenang.
c. Kerjasama dapat terkoordinasikan dalam pelaksanaan rencana kerja.
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d. Orang-orang yang mempunyai banyak sangkut paut kepentingan
dalam suatu hal dapat duduk di dalamnya.
Kekurangan bentuk panitia menurut Herujito (2001)
a. Proses pengambilan keputusan biasanya berjalan dengan lambat
karena segala sesuatu harus melalui musyawarah.
b. Ketika timbul masalah sukar untuk diminta pertanggungjawaban
pada satu orang karena tanggung jawab dibebankan pada beberapa
orang.
c. Prinsip unity of command kurang diperhatikan sehingga pelaksana
sering bingung karena perintah tidak datang dari satu orang.
d. Daya kreasi operasional tidak dapat menonjol karena semua
pelaksanaan berdasarkan atas prinsip kolektivitas.
e. Suatu keputusan kadang-kadang hanya merupakan buah pikiran
seorang atau segolongan kecil anggota yang dominan.
Baik organisasi kerja mahasiswa seperti BEM dan sejenisnya
maupun kepanitiaan mahasiswa sama-sama terdiri dari divisi-divisi
tersendiri yang tiap divisi dipimpin oleh seorang koordinator divisi
Menurut KBBI, divisi didefinisikan sebagai kelompok dari suatu
organisasi. Divisi, atau yang dalam perusahaan bisa disebut sebagai
departemen didefinisikan sebagai percabangan dari organisasi yang
memiliki pekerjaan dan aktifitas yang spesifik (Koontz, 2010). Dubrin
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(2011) menjelaskan departemen atau divisi merupakan bentuk
pembagian pekerjaan dengan cara menetapkan tugas ke unit yang
berbeda di dalam organisasi. Berdasarkan paparan-paparan tersebut,
divisi adalah suatu kelompok yang merupakan bagian atau percabangan
dari organisasi yang membidangi tugas tertentu.
4. Perbedaan Organisasi & Kepanitiaan Mahasiswa
Salah satu perbedaan antara organisasi (BEM dan sejenisnya)
dan kepanitiaan mahasiswa adalah dalam segi dinamika kerja antar
divisi. Divisi dalam organisasi seperti BEM dapat berjalan sendiri
karena memiliki program kerja masing-masing. Komunikasi antar divisi
hanya

terjadi

apabila

terdapat

kebutuhan

atau

situasi

yang

membutuhkan adanya koordinasi antar divisi. Di sisi lain, divisi dalam
kepanitiaan perlu untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar divisi
secara berkesinambungan. Perkembangan satu divisi dapat bergantung
pada perkembangan divisi lain. Hal ini karena tiap divisi-divisi
kepanitiaan meskipun memiliki tugas dan kewajiban masing-masing,
namun

semuanya

memiliki

tujuan

besar

yang

sama

yaitu

menyelenggarakan suatu acara atau kegiatan.
Perbedaan yang lain adalah dari segi masa kerja, organisasi kerja
mahasiswa baik BEM maupun DPM memiliki masa periode yang tetap
yaitu selama satu tahun, sedangkan kepanitiaan mahasiswa memiliki
masa kerja yang lebih bervariasi sesuai skala kegiatan serta masa
persiapan yang dibutuhkan. Dalam segi jumlah anggota, secara rata-rata

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

kepanitiaan memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan pada
organisasi seperti BEM dan sejenisnya. Hal ini karena pada kepanitiaan,
jumlah anggota bergantung dari skala kegiatan serta kebutuhan tenaga
yang biasanya membutuhkan anggota yang lebih banyak. Namun tidak
menutup kemungkinan pula bahwa kepanitiaan memiliki anggota yang
lebih sedikit, kembali lagi ini tergantung pada skala kegiatan serta
tenaga yang dibutuhkan (MA, komunikasi pribadi, 26 September, 2020)
D. Dinamika Hubungan Persepsi Kepemimpinan Transformasional
dengan Psychological safety Mahasiswa
Organisasi/kepanitiaan memiliki fungsi dan tujuan sebagai sarana
pengembangan diri dan sebagai wadah untuk mengasah keterampilan
mahasiswa. Namun hal tersebut dapat terhambat ketika mahasiswa berada
pada lingkungan dengan psychological safety rendah. Hidup dalam
lingkungan ini dapat menghambat mahasiswa untuk terlibat dan belajar
(Wanless,

2016).

Sebaliknya,

suatu

kajian

menunjukan

bahwa

Psychological safety mampu menghilangkan hambatan dari risiko yang
dapat muncul dari perilaku seperti mengajukan pertanyaan, mendiskusikan
kegagalan, meminta timbal balik yang merupakan bentuk dari learning
behavior (Edmondson, 1999). Sebagai contoh, anggota dapat merasa ragu
untuk mengakui kesalahan karena adanya hambatan berupa risiko akan
dianggap tidak kompeten. Dengan adanya psychological safety yang
ditunjukan dengan rasa hormat dan percaya satu sama lain, anggota dapat
merasa percaya diri bahwa orang lain tidak akan membebankan kesalahan
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itu pada mereka. Karena itu, memiliki psychological safety selama
berdinamika dalam organisasi/kepanitiaan bagi mahasiswa menjadi suatu
hal yang penting.
Salah
Psychological

satu

faktor

safety

pendorong

adalah

gaya

utama

dalam

kepemimpinan

terbentuknya

(Tynan,

2005;

Edmondson, 2006). Salah satu jenis gaya kepemimpinan yaitu gaya
kepemimpinan transformasional dianggap memiliki karakteristik yang
sama

dengan

model

kepemimpinan

yang

mampu

meningkatkan

psychological safety. Persepsi Kepemimpinan Transformasional adalah
bagaimana anggota memaknai perilaku dan sikap pemimpin yang sesuai
dengan gaya kepemimpinan transformasional. Penelitian ini akan melihat
bagaimana gaya kepemimpinan transformasional pemimpin divisi yang
dipersepsikan

anggota,

memiliki

hubungan

yang

positif

dengan

psychological safety pada anggota tersebut. Bagaimana kepemimpinan
transformasional memiliki hubungan yang positif terhadap psychological
safety

dapat

dijelaskan

melalui

keempat

aspek

kepemimpinan

transformasional yaitu idealized influence, inspirational motivation,
intellectual stimulation, dan individual consideration yang akan dijelaskan
berikut ini.
Kajian dari Carmeli dkk (2014) menjelaskan bahwa kepemimpinan
transformasional melalui idealized influence mampu meningkatkan
psychological safety dengan menjadi role model atau memberi sinyal pada
anggota bahwa aman untuk mengambil risiko interpersonal. Sebagai
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contoh, apabila pemimpin divisi organisasi/kepanitiaan mampu mengakui
kesalahan pribadi, meminta pertolongan pada bawahan, atau perilaku
dengan risiko interpersonal lainnya, maka anggota akan mengingat hal itu
dan pada suatu saat dirinya perlu mengakui kesalahan, anggota dapat
merasa yakin bahwa perilaku tersebut diterima dalam kelompok
(Edmondson, 1999).
Berdasarkan kajian dari Shamir, House, dan Arthur (1993)
pemimpin divisi dengan mengamalkan perilaku inspirational motivation
seperti memberi motivasi dan inspirasi mampu meningkatan self esteem dan
self worth, dan meningkatkan motivasi untuk mengekspresikan diri pada
anggota. Adanya kemauan untuk mengekspresikan diri merupakan salah
satu gambaran dari adanya psychological safety. Selain itu kombinasi dari
idealized influence dengan inspirational motivation pada pemimpin mampu
membangun dukungan serta rasa saling percaya dalam kelompok (Bass dan
Riggio, 2006). Rasa saling percaya dan dukungan merupakan sesuatu yang
dibutuhkan oleh anggota organisasi/kepanitiaan supaya perilaku kerja yang
memiliki risiko interpersonal dapat teratasi.
Zhou dan Pan (2015) menyatakan bahwa melalui aspek intellectual
stimulation, pemimpin transformasional menunjukan bahwa ide baru dan
cara baru dalam melakukan tugas merupakan sesuatu yang diterima dan
didorong, dan maka dari itu mampu meningkatkan psychological safety.
Anggota organisasi/kepanitiaan yang melihat bahwa pandangan dan
pendapat mereka dibutuhkan akan menjadi lebih nyaman berbicara untuk
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menunjukan letak masalah atau potensi kegagalan, dan secara aktif terlibat
dalam suatu inisiatif yang bertujuan untuk mengubah status quo (Hirak dkk,
2012). Sebaliknya ketika pemimpin divisi organisasi/kepanitiaan tidak
menganjurkan adanya masukan atau diskusi, secara lisan atau sebaliknya,
anggota cenderung ragu mengungkapkan pendapat mereka, karena rasa
takut akan potensi konsekuensi negatif (Moingeon & Edmondson, 1996).
Pemimpin divisi organisasi/kepanitiaan melalui aspek individual
consideration dapat berhubungan secara positif dengan psychological safety
dengan cara membangun hubungan personal dengan anggota, memahami
kebutuhan personal anggota (Detert & Burris, 2007), serta menunjukan
bahwa tiap-tiap anggota perlu peduli satu sama lain karena masing-masing
pribadi memiliki kelebihan dan ketertarikan yang berbeda (Bass & Avolio,
1994). Adanya afeksi dari pemimpin ini membuat anggota sadar bahwa
komunikasi yang jujur merupakan hal yang tidak berisiko (Bass & Riggio,
2006). Selain itu, situasi seperti itu mendukung anggota untuk dapat merasa
aman dalam ikut serta dan mengeluarkan pendapat mereka yang sebenarnya
(Li, Zhao, & Begley 2015). Berdasarkan hal ini, keiikutsertaan dan ekspresi
diri anggota dapat terhambat apabila pemimpin tidak membangun hubungan
personal dengan anggota atau pun adanya kesan pemimpin yang berjarak
atau mengintimidasi (Yin, Ma, Yu, Jia, & Liao, 2019)
Berdasarkan beberapa penelitian dan argumen yang telah peneliti
paparkan, peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional
berkorelasi positif terhadap tingkat psychological safety individu. Maka
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dalam penelitian ini, apabila anggota organisasi/kepanitiaan memiliki
persepsi kepemimpinan transformasional yang tinggi terhadap pemimpin
divisi nya, maka psychological safety yang dimiliki anggota tersebut juga
tinggi.
E. Skema Penelitian
Gambar 1. Skema Hubungan antara Persepsi Kepemimpinan Transformasional dengan
Psychological Safety

Gaya Kepemimpinan
Pemimpin Divisi

Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Tinggi
 Memberikan keteladanan dalam hal
keterbukaan.
 Memberikan motivasi dan inspirasi.
 Ide dan cara baru dalam melakukan tugas
merupakan sesuatu yang didorong.
 Membangun hubungan personal dengan

Tingkat Psychological Safety Anggota
Tinggi

Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Rendah
 Pemimpin tidak memberikan keteladanan.
 Tidak memberikan motivasi dan inspirasi.
 Tidak menganjurkan adanya masukan atau
diskusi.
 Pemimpin terkesan berjarak dengan anggota.

Tingkat Psychological Safety Anggota
Rendah

 Anggota aktif dalam bekerja dan dan
mengekspresikan diri.

 Anggota pasif dalam bekerja dan
mengekspresikan diri.

 Anggota lebih berinisiatif dalam bekerja.

 Anggota kurang mampu berinisiatif.

 Adanya partisipasi yang tinggi dari anggota.

 Kurangnya partisipasi anggota dalam bekerja.
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F. Hipotesis
Berdasarkan kajian dari berbagai studi maka dapat dibentuk
hipotesis

penelitian

sebagai

berikut:

Persepsi

kepemimpinan

Transformasional berkorelasi positif dengan Psychological safety dalam
divisi di organisasi/kepanitiaan Universitas Sanata Dharma.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif
korelasional. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan
analisisnya pada data-data yang bersifat numerikal dan diolah dengan
metode statistik (Azwar, 2004). Penelitian korelasional sendiri bertujuan
untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada salah satu variabel memiliki
keterkaitan dengan variasi pada variabel yang lain (Azwar, 2004).
Penelitian korelasional hanya memperoleh informasi mengenai taraf
hubungan terjadi, dan bukan mengenai ada tidaknya hubungan efek variabel
satu dengan variabel yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
melihat apakah terdapat korelasi antara variabel Persepsi Kepemimpinan
Transformasional dengan variabel Psychological safety.
B. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini, antara lain:
1. Variabel bebas

: Persepsi Kepemimpinan Transformasional

2. Variabel terikat

: Psychological safety

C. Definisi Operasional
1. Psychological safety
Psychological

safety

didefinisikan

sebagai

keyakinan

mahasiswa sebagai anggota organisasi/kepanitiaan, bahwa perilaku43
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perilaku

seperti

mengajukan

pertanyaan,

meminta

masukan,

melaporkan kesalahan, atau menyampaikan ide baru, tidak akan dinilai
negatif oleh orang lain. Skala Psychological safety akan diukur dengan
menggunakan skala Psychological safety Scale milik Edmondson
(1999). Semakin tinggi skor Psychological safety yang dimiliki oleh
responden maka semakin tinggi pula tingkat keamanan secara
psikologis mahasiswa tersebut dalam organisasi/kepanitiaannya.
Sebaliknya, semakin rendah skor Psychological safety yang dimiliki
oleh responden maka semakin rendah pula tingkat rasa aman secara
psikologis mahasiswa dalam organisasi/kepanitiaannya.
2. Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Persepsi Kepemimpinan Transformasional didefinisikan sebagai
proses pemaknaan mahasiswa sebagai anggota organisasi/kepanitiaan
dalam memaknai sikap dan perilaku pemimpin divisi yang dinilai
mampu mendorong anggota untuk memberikan hasil yang lebih dari
yang diharapkan. Pada penelitian ini, penilaian terhadap kepemimpinan
transformasional diungkap melalui skala Persepsi Gaya Kepemimpinan
yang didasarkan pada teori Kepemimpinan Transformasional dari Bass
dan Riggio (2006) yang terdiri dari empat aspek yaitu idealized
influences, inspirational motivation, intellectual stimulation, individual
consideration. Skor yang diperoleh dari skala persepsi gaya
kepemimpinan tranformasional merupakan indikasi bagaimana persepsi
anggota terhadap gaya kepemimpinan koordinator divisinya (CO
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Divisi).

Semakin

tinggi

skor

semakin

tinggi

kepemimpinan

transformasional yang dipersepsikan oleh anggota terhadap gaya
kepemimpinan koordinator divisinya tersebut.
D. Responden Penelitian
Responden pada penelitian ini memiliki dua kriteria utama. Kriteria
pertama adalah mahasiswa/i aktif Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
yang sedang tergabung dalam suatu organisasi atau kepanitiaan mahasiswa.
Kriteria

kedua

adalah

mahasiswa

tersebut

tergabung

dalam

organisasi/kepanitiaan dengan jabatan sebagai anggota. Mahasiswa yang
memiliki jabatan sebagai koordinator divisi (CO), atau pun jabatan inti
(Ketua, Sekretaris, Bendahara) tidak memenuhi kriteria sebagai responden.
Alasannya karena pada penelitian ini responden akan diminta untuk menilai
persepsi terhadap kelompok divisinya serta kepemimpinan koordinator
divisi. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian yaitu untuk melihat
hubungan persepsi kepemimpinan transformasional dengan psychological
safety pada mahasiswa dalam divisi organisasi/kepanitiaan. Penentuan
sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive
sampling merupakan teknik penentuan responden untuk dijadikan sampel
penelitian berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2013).
E. Metode dan Alat Pengumpulan Data
1. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian kali ini, peneliti menyebar kuesioner secara
langsung kepada organisasi dan kepanitiaan aktif di Universitas Sanata
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Dharma. Metode yang digunakan adalah peneliti terlebih dahulu akan
menghubungi salah satu anggota pengurus dari organisasi/kepanitiaan
tersebut untuk meminta perizinan. Apabila diizinkan maka langkah
selanjutnya peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada anggotaanggota organisasi/kepanitiaan tersebut. Agar penyebaran data dapat
dilakukan dengan efektif dan efisien maka penyebaran data dilakukan
pada saat pada saat rapat besar di mana semua anggota berkumpul..
Selain itu penyebaran data yang dilakukan pada saat rapat besar
juga dilakukan karena dua pertimbangan yang mungkin ada di lapangan.
Pertama, penelitian ini menghendaki responden memberikan penilaian
mengenai dinamika pada organisasi/kepanitiaan yang sedang dijalani
dan bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman organisasi yang
pernah dijalani sebelumnya, terdapat kemungkinan bahwa responden
mengisi berdasarkan kesimpulan mengenai pengalaman-pengalaman
yang pernah dijalani, dan bukan fokus pada satu pengalaman saja. Serta
alasan kedua, adanya kemungkinan terdapat responden yang saat itu
juga sedang tergabung pada organisasi/kepanitiaan yang lebih dari satu.
Maka dari itu dengan penyebaran dalam rapat besar diharapkan dapat
memberikan konteks penelitian terhadap responden. Sebagai contoh,
dengan penyebaran dalam rapat besar kepanitiaan X, maka peneliti
dapat memberitahukan terhadap semua responden secara langsung pada
saat itu juga bahwa yang dinilai adalah pengalaman pada kepanitiaan X
saja dan bukan pengalaman pada kepanitiaan lain.
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Hal yang kurang lebih sama juga dilakukan pada penyebaran
data secara online. Sebagai contoh, setelah memperoleh izin dari pihak
yang bersangkutan pada kepanitiaan X maka peneliti akan menghubungi
satu persatu calon responden yang memenuhi kriteria. Peneliti akan
memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian sebelum memberikan
kuesioner untuk diisi, peneliti akan menjelaskan bahwa konteks
penelitian adalah pada pengalaman dalam kepanitiaan X saja.
2. Alat Pengumpulan Data
a. Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Persepsi Kepemimpinan Transformasional diukur dengan
menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang
diadaptasi dari teori Kepemimpinan Transformasional oleh Bass dan
Rigio (2006). Kepemimpinan Transformasional milik Bass dan
Rigio (2006) terdiri dari empat aspek yaitu idealized influence,
inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individual
consideration. Sebaran item skala Persepsi Kepemimpinan
Transformasional ditunjukan pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1
Sebaran Item Skala Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Aspek

Nomor Item

Jumlah Item

1,7,10,12,15,20,22

7

A.

Idealized Influence

B.

Inspirational Motivation

5,9,13,17,23

5

C.

Intellectual Stimulation

2,4,11,16,18,21

6
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D.

Individual Consideration

3,6,8,14,19,24

6

Total

24

Skala yang digunakan adalah skala Likert. Responden akan
diminta untuk memilih satu jawaban dari empat pilihan jawaban
yang tersedia. Variasi pilihan jawaban yang dipakai oleh peneliti
dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2
Variasi Respon
Respon

Nilai Respon

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

Tidak Setuju (TS)

2

Setuju (S)

3

Sangat Setuju (SS)

4

b. Psychological Safety
Psychological safety diukur dengan menggunakan skala
adaptasi Psychological safety dari Edmondson. Prosedur adaptasi
dilakukan dengan menggunakan metode back-translation. Langkahlangkah dari metode back translation adalah pertama, satu orang
akan diminta untuk menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa
tujuan. Kemudian, hasil terjemahan tersebut kemudian akan
diterjemahkan kembali ke bahasa asli oleh penerjemah lain tanpa
melihat hasil terjemahan sebelumnya. Dari dua hasil adaptasi
tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaiannya
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dalam konteks dan teori. Sesudah itu, instrumen diujicobakan untuk
memastikan bahwa responden-responden kelak akan memahami
pernyataan (Supratiknya, 2018). Proses adaptasi kali ini dibantu oleh
dua orang ahli yang merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa
Inggris. Dari dua hasil tersebut kemudian akan diuji relevansi nya
bersama dengan Dosen Pembimbing, dan setelah itu maka skala
akan diujicobakan. Skala Psychological safety terdiri dari tujuh item
dengan tiga item merupakan item unfavorable. Meskipun
Edmondson dalam alat ukurnya tidak membagi item-item tersebut
ke dalam dimensi atau aspek-aspek tersendiri, namun Edmondson
menjelaskan indikator-indikator yang membentuk Psychological
safety antara lain: anggota organisasi dapat mengungkapkan pikiran
dengan bebas, organisasi mengizinkan dan mendorong pengambilan
risiko, anggota organisasi percaya dan menghormati satu sama lain,
anggota organisasi memiliki kepercayaan yang sama satu sama lain.
Sebaran item skala Persepsi Kepemimpinan Transformasional
ditunjukan pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3
Sebaran Item Skala Psychological Safety
Item

Nomor Item

Total

A. Favorable

2,4,5,6

4

B. Unfavorable

1,3,7

3

Total

7
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F. Validitas & Reliabilitas
1. Validitas
Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu
alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2004). Validitas
yang

digunakan

pada

alat

ukur

Persepsi

Kepemimpinan

Transformasional menggunakan validitas isi. Validitas isi merupakan
validitas yang diukur dengan melakukan pengujian terhadap isi tes lewat
profesional judgment. Validitas isi dilakukan dengan bantuan beberapa
ahli antara lain tiga dosen ahli termasuk dosen pembimbing skripsi.
Skala Psychological safety merupakan skala adaptasi, maka
peneliti menggunakan metode back-translation yang dilakukan oleh dua
orang ahli bahasa yang merupakan lulusan Pendidikan Bahasa Inggris
serta Dosen Pembimbing. Setelah proses translasi selesai, peneliti
kemudian mengujicobakan skala untuk melihat kesesuaiannya di
lapangan hingga diperoleh alat ukur yang sesuai.
2. Seleksi Item
Seleksi item perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan
pengujian terhadap reliabilitas dan validitas, yaitu dengan cara menguji
karakteristik masing-masing item yang menjadi bagian tes yang
bersangkutan (Azwar, 2004). Uji coba dilaksanakan pada tanggal 21-23
November 2019. Peneliti menyebar kuesioner uji coba kepada
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kepanitiaan IT Days 2019 dan kepanitiaan KPU Farmasi 2019 dengan
total responden sebanyak 70 orang. Peneliti memberikan sejumlah
kuesioner secara fisik kepada salah satu panitia, yang selanjutnya akan
disebarkan oleh panitia tersebut kepada anggota panitia lain pada saat
sedang melakukan rapat besar bersama seluruh panitia. Hasilnya
kemudian akan diberikan kepada peneliti kembali pada keesokan
harinya.
Peneliti menggunakan teknik Product Moment Pearson untuk
menghitung koefisien korelasi item total sebagai cara menghitung
seleksi item. Besarnya nilai korelasi item total bergerak dari 0 sampai
1,0 dengan tanda negatif maupun positif. Azwar (2004) menjelaskan
item yang memiliki rix mencapai lebih dari 0,30 daya bedanya dianggap
memuaskan. Sedangkan item yang memiliki rix kurang dari 0,30
dinterpretasikan sebagai item yang memiliki daya beda rendah. Maka
dari itu aitem yang layak untuk lolos dari seleksi item memiliki batasan
rix lebih dari 0,3. Berikut ini adalah hasil penghitungan seleksi item pada
masing-masing skala:
a. Skala Psychological safety
Skala Psychological safety milik Edmondson memiliki
jumlah total item sebanyak tujuh item dengan tiga item merupakan
item unfavorable. Berdasarkan hasil SPSS 22 for Windows,
diperoleh sebaran skor skala bergerak dari 0,082 sampai 0,436.
Terdapat empat item yang memiliki rix kurang dari 0,30, sedangkan
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jumlah item total adalah tujuh item, sehingga tidak mungkin untuk
mengugurkan keempat item tersebut karena jumlah item akan terlalu
sedikit. Kemudian batas rix juga telah diturunkan menjadi 0,25 yaitu
batas yang dapat ditoleransi namun hal tersebut juga tidak banyak
membantu. Azwar (2004) menjelaskan apabila item-item tetap tidak
dapat diselamatkan maka sangat mungkin seluruh item-item yang
daya diskriminasi rendah harus direvisi bahkan harus ditulis itemitem pengganti yang baru dan kemudian dilakukan field test
kembali.
Peneliti kemudian memutuskan untuk merevisi item-item
yang memiliki rix rendah dan melakukan uji coba kembali. Sebelum
melakukan revisi, peneliti memeriksa terlebih dahulu alasan kenapa
item-item tersebut memiliki nilai rendah. Peneliti melihat bahwa
alasan item-item tersebut memiliki nilai rendah karena memiliki tata
bahasa yang kurang jelas serta penggunaan kata-kata yang masih
bersifat ambigu, sehingga pernyataan kurang dapat dipahami oleh
responden dan menjawab tidak sesuai dengan apa yang item tersebut
maksudkan. Berdasarkan refleksi tersebut, maka item-item tersebut
diperbaiki sambil tetap berusaha untuk konsisten terhadap apa yang
dimaksud dari item-item yang bersangkutan. Rumusan pernyataan
dan penggunaan kata ditulis dengan lebih jelas sehingga tidak
ambigu serta tata kalimat diperbaiki agar lebih mudah dipahami.
Pada item nomer dua yang awalnya berbunyi, “Anggota-anggota
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dari divisi ini mampu mengungkapkan permasalahan dan persoalan
yang sulit untuk didiskusikan” diperbaiki menjadi: “Apabila
terdapat suatu masalah, anggota-anggota dari divisi saya mampu
menyampaikan masalah itu serta membahasnya.” Pada item nomor
tiga: “Jika saya melakukan kesalahan di dalam divisi ini, hal itu akan
sering diungkit dalam divisi” diperbaiki menjadi: “Kesalahan yang
pernah saya lakukan selama bekerja di divisi ini akan selalu diingat
oleh anggota lain.”. Pada item nomer 5 berbunyi: “Selama bekerja
sama dengan anggota-anggota divisi ini, kemampuan-kemampuan
dan bakat-bakat unik saya dapat dihargai dan dimanfaatkan”
diperbaiki menjadi: “Kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat
saya dapat dihargai dan dimanfaatkan selama bekerja dalam divisi
ini.”, pada item nomer 6 berbunyi: “Dalam divisi ini, saya merasa
aman untuk melakukan tindakan/perilaku yang saya anggap
beresiko.” diperbaiki menjadi “Saya percaya anggota lain dalam
divisi tidak akan menilai saya negatif saat saya sedang bekerja atau
mengungkapkan pikiran.” Setelah revisi selesai dilakukan, skala
Psychological safety kemudian diujicobakan kembali. Uji coba
dilakukan pada tanggal 5 Desember 2019 pada kepanitiaan
Psychofest 2019 dengan jumlah responden sebanyak 33 orang.
Dengan menggunakan SPSS 22 for Windows, ditemukan rix item
bergerak dari 0,404 sampai 0,631. Semua item memiliki nilai rix
lebih dari 0,3. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan
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bahwa skala Psychological safety sudah layak untuk dapat dijadikan
alat ukur.
b. Skala Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Skala Persepsi Kepemimpinan Transformasional terdiri dari
32 item dengan jumlah item unfavorable sebesar 16 item. Dengan
menggunakan SPSS 22 for Windows ditemukan bahwa rix item
bergerak dari -0,49 sampai 0,723. Hasil seleksi item uji coba yang
ditunjukan pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 4
Hasil Seleksi Item
Aspek

Nomer Item

Jumlah

A.

Idealized Influences

1,7,10,16,19,26,28,*31

7

B.

Inspirational Motivation

5,9,*12,*15,17,21,*24,29

5

C.

Intellectual Stimulation

2,4,11,*13,*14,20,23,27

6

D.

Individual Consideration

3,6,8,18,*22,25,30,32

7

Total

25

Berdasarkan tabel 4 terdapat tujuh item memiliki rix dibawah
0,30. Maka ketujuh item tersebut tidak lolos seleksi dan tidak akan
digunakan dalam alat ukur. Jumlah total item yang lolos seleksi
adalah berjumlah 25 item.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

3. Reliabilitas
Reliabilitas didefinisikan sebagai sejauh mana hasil suatu
pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2004). Reliabilitas pada penelitian
ini menggunakan pendekatan konsistensi internal. Pendekatan
konsistensi internal merupakan uji reliabilitas dengan menggunakan
single trial administration artinya pendekatan menggunakan satu kali
tes saja pada sekelompok responden. Reliabilitas dengan konsistensi
internal sendiri memiliki tujuan untuk melihat konsistensi antar item
atau antar bagian dalam tes (Azwar, 2004). Penghitungan dilakukan
menggunakan SPSS 22 for Windows. Hasilnya adalah, koefisien
reliabilitas pada skala Psychological safety sebelum uji coba tahap
kedua adalah sebesar 0,553. Setelah dilakukan revisi item dan uji coba
kedua, reliabilitas pada skala Psychological safety adalah sebesar 0,804.
Sedangkan pada skala Persepsi Kepemimpinan Transformasional
setelah proses seleksi item dan memiliki total 25 item, memiliki nilai
reliabilitas sebesar 0,940. Ketika koefisien reliabilitas semakin tinggi
mendekati angka 1,00 berarti pengukuran semakin reliabel (Azwar,
2012). Maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur Psychological safety
dan Persepsi Kepemimpinan Transformasional dapat disebut reliabel.
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G. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi
data berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2013). Pada penelitian
kali ini uji normalitas akan dihitung dengan menggunakan analisis
Kolmogorov Smirnov dengan SPSS 22 for Windows. Dari hasil
analisis tersebut, data dapat disebut berdistribusi normal apabila
nilai p lebih besar dari 0,05 (Santoso, 2010). Data yang memiliki p
lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa data tersebut tidak
memiliki perbedaan siginifikan dengan data normal. Sebaliknya,
apabila p lebih kecil dari 0,05 menunjukan bahwa data tersebut
memiliki perbedaan signifikan dari data normal. Hal ini dapat
dikategorikan bahwa data tersebut tidak normal (Santoso, 2010)
b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel
yang akan dianalisis mengikuti garis lurus (Santoso, 2010). Atau
bahwa variabel tak bebas atau variabel bebas mempunyai hubungan
linier (Siregar, 2013). Uji linearitas akan diuji dengan menggunakan
program SPSS 22 for Windows. Data dapat tergolong linier apabila
p kurang dari 0,05.
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2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis kemudian dapat dilakukan setelah melakukan uji
asumsi dasar. Pada penelitian kali ini adalah untuk melihat tingkat
korelasi antara dua variabel. Maka metode analisis data adalah
menggunakan analisis korelasi (Priyatno, 2014). Tingkat korelasi atau
keeratan antar dua variabel dapat dilihat pada koefisien dari analisis
korelasi tersebut. Skor akan bergerak dari 0 sampai 1 atau 0 sampai
negatif -1. Jika skor mendekati angka 1 atau -1 maka korelasi semakin
erat. Sebaliknya jika skor mendekati angka 0 maka semakin lemah.
Hubungan signifikan dapat diketahui dari nilai signifikansi. Apabila
nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan terdapat
hubungan yang signifikan (Siregar, 2015). Dalam perhitungan korelasi,
apabila data berdistribusi normal dapat digunakan korelasi Pearson,
namun apabila data berdistribusi tidak normal dapat digunakan analisis
Spearman’s rho.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan responden
dengan menghubungi para pengurus dari organisasi/kepanitiaan untuk
meminta izin. Setelah izin diberikan, peneliti melakukan pengambilan data
secara fisik dengan membagikan kuesioner pada tanggal-tanggal yang telah
disepakati, yaitu ketika kepanitiaan/organisasi tersebut sedang melakukan
rapat besar. Alasan dilakukan pengambilan data pada saat melakukan rapat
untuk mencari waktu di mana semua anggota organisasi/kepanitiaan
tersebut berkumpul, sehingga pengambilan data dapat dilakukan secara
efektif dan efisien. Pengambilan data pertama dilakukan pada tanggal 11
Maret 2020 pada kepanitiaan SICON USD. Dari kuesioner yang diberikan
sebanyak 50 buah, kuesioner yang kembali adalah sebanyak 31 buah.
Untuk pengambilan data pada organisasi/kepanitiaan selanjutnya
tidak dapat dilaksanakan secara fisik karena situasi dan kondisi di Indonesia
yang tidak memperbolehkan adanya pertemuan besar. Maka dari itu,
pengambilan data selanjutnya dialihkan menjadi pengambilan data secara
online dengan menggunakan Google Form. Peneliti akan menghubungi satu
persatu

responden

setelah

mendapat

persetujuan

dari

ketua

organisasi/kepanitiaan tersebut. Pengambilan data secara online ini
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berlangsung dari tanggal 24 April 2020 – 4 Mei 2020. Dari pengambilan
data secara online ini didapatkan data sejumlah 93 buah. Data ini kemudian
ditambahkan dengan pengambilan data secara fisik sehingga didapatkan
total data sejumlah 124 buah.
B. Deskripsi Latar Belakang Responden
Berikut akan dipaparkan mengenai deskripsi dari para responden
yang telah mengikuti penelitian ini. Deskripsi responden digunakan untuk
mengetahui latar belakang dari responden, yang dalam hal ini adalah umur,
jenis kelamin, dan kepanitiaan/organisasi yang diikuti. Kriteria utama
responden yaitu mahasiswa aktif dengan rentang usia 18-22 tahun dan
merupakan anggota suatu kepanitiaan atau organisasi mahasiswa.
Tabel 5
Deskripsi Usia Responden

Total

Usia

Frekuensi

Persentase

18 tahun

39

31,5%

19 tahun

48

38,7%

20 tahun

22

17,7%

21 tahun

14

11,3%

22 tahun

1

0,8%

124

100%

Berdasarkan tabel 5, ditunjukan mayoritas responden adalah yang
berusia 19 tahun dengan jumlah responden sebesar 48 orang (38,7%).
Kemudian responden yang berusia 18 tahun sebanyak 39 orang (31,5%),
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responden berusia 20 tahun sebanyak 22 orang (17,7%), dan responden
yang berusia 21 tahun sebanyak 14 orang (11,3%). Responden yang paling
sedikit adalah yang berusia 22 tahun dengan jumlah 1 orang (0,8%).
Tabel 6
Deskripsi Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase

Laki-laki

33

26,6%

Perempuan

91

73,4%

Total

124

100%

Berdasarkan tabel 6, ditunjukan mayoritas responden adalah
berjenis kelamin perempuan sebanyak 91 orang (73,4%) dan sisanya adalah
responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang (26,6%).
Tabel 7
Deskripsi Organisasi dan Kepanitiaan
Jenis Organisasi

Frekuensi

Presentase

SICON USD

31

25.0%

BEMF Psikologi

27

21.8%

AKSI 2020

22

17.7%

Psychofest 2020

21

16.9%

BEMF FARMASI

17

13.7%

BEMF FE

6

4.8%
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Total

124

100%

Tabel 7 menunjukan bahwa responden yang berasal dari kepanitiaan
SICON USD merupakan responden paling banyak dengan jumlah 31 orang
(25,0%). Kemudian diikuti oleh organisasi BEMF Psikologi dengan jumlah
responden sebanyak 27 orang (21,8%), kepanitiaan AKSI 2020 sebanyak
22 orang (17,7%), kepanitiaan Psychofest 2020 sebanyak 21 orang (16,9%),
serta organisasi BEMF Farmasi dengan jumlah 17 orang (13,7%). Jumlah
respon yang paling sedikit adalah BEMF FE dengan jumlah 6 responden
(4,8%).
C. Deskripsi Data Penelitian
1. Perbandingan Mean Empirik dan Mean Teoritik
Pada bagian ini, akan dipaparkan gambaran mean teoritik dan
mean empirik dari skala persepsi gaya kepemimpinan transformasional
dan psychological safety. Perbandingan mean empirik dan mean teoritik
dilakukan dengan tujuan untuk melihat posisi sebagian besar responden.
Tabel 8
Hasil Mean Empirik dan Mean Teoritik
Mean
Variabel

N

Min

Max

SD
Empirik

Persepsi

Kepemimpinan

Transformasional

124

55

96

79,3

Teoritik
62,5

8.446
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Psychological safety

Tabel

8

124

16

28

menunjukan

data

22,4

17,5

persepsi

2.561

kepemimpinan

transformasional (SD=8,446) memiliki mean empirik (ME=79,3) yang
lebih besar dari mean teoritiknya (MT=62,5). Hal ini menunjukan
bahwa

dalam

penelitian

ini,

responden

memiliki

persepsi

kepemimpinan transformasional terhadap pemimpin divisinya yang
tergolong tinggi.
Kemudian pada data psychological safety (SD=2,561) memiliki
mean empirik (ME=22,4) yang lebih besar dari mean teoritisnya
(MT=17,5). Hal ini menunjukan bahwa pada penelitian ini responden
memiliki tingkat psychological safety yang tergolong tinggi saat bekerja
dalam divisi organisasi/kepanitiaannya.
2. Kategorisasi Data Penelitian
Selain

melihat

posisi

responden

dengan

menggunakan

perbandingan mean empirik dan mean teoritik, juga akan dilakukan
kategorisasi data. Kategorisasi data digunakan untuk melihat posisi
responden dalam tiga kategori skor (tinggi, sedang, rendah).
Kategorisasi data dihitung secara manual dengan menggunakan rumus
kategorisasi dari Azwar (2012).
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Tabel 9
Kategori Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Rentang

Kategori

Jumlah

(%)

75 < X

Tinggi

83

66,9%

50 < X ≤ 75

Sedang

41

33,1%

X < 50

Rendah

0

0%

124

100%

TOTAL

Dari tabel 9, diketahui bahwa sebagian besar responden
memiliki persepsi kepemimpinan transformasional terhadap pemimpin
berada pada kategori tinggi (66,9%). Sedangkan sisanya berada pada
kategori sedang (33,1%). Tidak ada responden yang berada pada
kategori rendah (0%). Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar
responden memiliki persepsi kepemimpinan tranformasional yang
cenderung tinggi terhadap pemimpinnya.
Tabel 10
Kategori Psychological Safety
Rentang

Kategori

Jumlah

(%)

21 < X

Tinggi

75

60,5%

14 < X ≤ 21

Sedang

49

39,5%

X < 14

Rendah

0

0%
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TOTAL

124

100%

Hasil dari tabel 10 menunjukan mayoritas responden memiliki
psychological safety pada kategori tinggi yaitu sebesar 75 orang
(60,5%). Kemudian sisanya yang berjumlah 49 orang berada pada
kategori sedang (39,5). Tidak ada responden yang berada pada kategori
rendah (0%). Hasil ini menunjukan bahwa sebagian besar responden
memiliki psychological safety terhadap divisi organisasi/kepanitiaan
yang cenderung tinggi.
D. Analisis Data
1.

Uji Normalitas
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov
Smirnov. Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS 22 for
Windows. Uji normalitas dilakukan pada data persepsi kepemimpinan
transformasional dan data psychological safety. Data dikatakan
terdistribusi normal jika taraf signifikansi p > 0,05 (Santoso, 2010).
Tabel 11
Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov*

Persepsi Kepemimpinan
Transformasional

Test Statistic

Df

Sig.

Ket

.070

124

.200

Normal
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Psychological safety

.130

124

.000

Tidak Normal

Gambar 2. Histogram Hasil Uji Normalitas Persepsi
Kepemimpinan Transformasional

Gambar 3. Histogram Hasil Uji Normalitas
Psychological Safety

Berdasarkan

tabel

11,

data

persepsi

kepemimpinan

transformasional memiliki taraf signifikansi sebesar 0,2 (p > 0,05) yang
memenuhi syarat data terdistribusi normal. Pada data psychological
safety memiliki taraf signifikansi sebesar 0,0 (p < 0,05) yang tidak
memenuhi syarat data normal sehingga termasuk pada data terdistibrusi
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tidak normal. Secara keseluruhan, hasil dari uji normalitas ini
didapatkan bahwa persepsi kepemimpinan transformasional memiliki
data terdistribusi normal, sedangkan data psychological safety memiliki
data terdistribusi tidak normal.
2. Uji Linearitas
Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan uji test for
linearity dalam program SPSS versi 22 for Windows. Data dikatakan
linear jika taraf signifikansi pada linearity lebih kecil dari 0,05 (Santoso,
2010).
Tabel 12
Hasil Uji Linearitas

Psychological
safety * Persepsi
Kepemimpinan
Transformasional

Linearity

Sum
of
Squares

Df

219.535

1

Mean
Square

219.535

F

Sig.

46.216

.000
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Gambar 4. Scatter Plot Uji Linearitas Persepsi
Kepemimpinan Transformasional dan Psychological Safety

Tabel 12 menunjukan bahwa uji linearitas pada data persepsi
kepemimpinan transformasional dan psychological safety memiliki
taraf signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Dari hasil tersebut dapat
ditetapkan bahwa data persepsi kepemimpinan transformasional dan
data psychological safety memiliki hubungan yang linear.
3. Uji Hipotesis
Uji hipotesis pada penelitian ini dihitung dengan bantuan
program SPSS 22 for Windows. Dari hasil uji normalitas, salah satu data
memiliki distribusi tidak normal yaitu pada data psychological safety.
Hasil uji linearitas menunjukan kedua data memiliki hubungan yang
linier. Berdasarkan hal tersebut, maka uji hipotesis akan menggunakan
pendekatan uji non parametrik dengan teknik korelasi Spearman’s rho
one tailed. Kriteria korelasi terbagi menjadi beberapa kategori menurut
Siregar (2014) seperti yang tertera dalam tabel 13 berikut ini.
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Tabel 13
Kriteria Korelasi
Koefisien Korelasi

Kategori

0 – 0,199

Korelasi sangat lemah

0,20 – 0,399

Korelasi lemah

0,40 – 0,599

Korelasi cukup kuat

0,60 – 0,799

Korelasi kuat

0,80 – 1,00

Korelasi sangat kuat

Tabel 14
Hasil Uji Korelasi Spearman’s rho Persepsi Kepemimpinan
Tranformasional dan Psychological safety
Persepsi

Psycho

Kepemimpinan

logical

Transformasional

safety

1.000

.503

.

.000

N

124

124

Psychological

Correlation

.503

1.000

safety

Coefficient
Sig. (1 tailed)

.000

.

N

124

124

Spearman's

Persepsi

Correlation

rho

Kepemimpinan

Coefficient

Transformasional

Sig. (1 tailed)
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Asumsi uji korelasi dikatakan signifikan apabila nilai p < 0,01.
Hasil uji korelasi pada tabel 14 menunjukan taraf signifikansi sebesar
0,000 (p < 0,01). Koefisien korelasi menunjukan angka sebesar 0,503
yang termasuk dalam kategori cukup kuat (Siregar, 2014). Berdasarkan
hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi kepemimpinan
transformasional memiliki hubungan positif signifikan dengan tingkat
psychological

safety.

Semakin

tinggi

persepsi

kepemimpinan

transformasional anggota terhadap pemimpin divisinya, maka semakin
baik pula tingkat psychological safety anggota tersebut dalam divisi. Hal
ini juga memiliki arti bahwa hipotesis yang menyatakan adanya
hubungan positif antara persepsi kepemimpinan transformasional dan
psychological safety telah diterima.
E. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara
persepsi kepemimpinan transformasional dengan psychological safety pada
mahasiswa. Hasil uji korelasi menunjukan bahwa kepemimpinan
transformasional memiliki hubungan positif dengan psychological safety
mahasiswa. Koefisien korelasi menunjukan nilai 0,503 dan termasuk pada
kategori cukup kuat (Siregar, 2014). Hal ini menunjukan bahwa semakin
tinggi persepsi kepemimpinan transformasional mahasiswa terhadap
pemimpinnya, semakin tinggi pula tingkat psychological safety mahasiswa
dalam organisasi/kepanitiaan tersebut.
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil dari penelitian-penelitian
sebelumnya. Sebagai contoh, hasil penelitian oleh Carmeli dkk (2014)
menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan
psychological safety karena perilaku pemimpin yang memberi dukungan,
semangat,

dan

menunjukan

empati.

Pemimpin

transformasional

mempunyai karakter untuk mendorong anggota mengambil risiko
interpersonal dan lebih mengekspresikan dirinya supaya anggota mampu
menyadari potensi mereka dan berkembang (Hirak dkk, 2012), dan oleh
sebab itu dapat meningkatkan psychological safety. Perilaku yang
menggambarkan aspek individual consideration seperti keterbukaan dan
kemauan untuk memahami serta mengeksekusi masukan-masukan dari
anggota, ditunjukan mampu mengurangi hambatan-hambatan dalam
mengekspresikan diri, dan hal ini dapat mendorong munculnya
psychological safety pada anggota (Detert & Burris, 2007). Selain itu,
adanya perilaku bertanya dan berbagi pandangan dari anggota ketika dalam
diskusi yang merupakan bentuk dari aspek intellectual stimulation,
memberikan makna pada anggota bahwa mereka diharapkan untuk
mengekspresikan diri dan akhirnya membentuk perasaan nyaman secara
psikologis (Zhang dkk, 2011).
Hasil uji deskriptif menyimpulkan bahwa responden memiliki
Persepsi Kepemimpinan Transformasional yang tergolong tinggi. Hal ini
dapat dilihat pada perbandingan mean data Persepsi Kepemimpinan
Transformasional yang memiliki perbedaan signifikan, dengan mean
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empiris (ME=79,3) lebih besar dari mean teoritik (MT=62,5). Hal ini
diperkuat pula dengan hasil perhitungan kategorisasi yang menempatkan
mayoritas responden sejumlah 83 orang (66,9%) berada pada kategori
tinggi. Hasil ini menunjukan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah
memiliki pemimpin (CO) yang memiliki gaya memimpin sesuai dengan
gaya

kepemimpinan

transformasional.

Karakteristik

kepemimpinan

transformasional digambarkan dengan perilaku seperti mendorong anggota
untuk mengekspresikan diri, memberikan inspirasi dan motivasi, terbuka
terhadap saran dan masukan, dan menjalin hubungan yang dekat dengan
anggota (Bass & Rigio, 2006).
Hasil tersebut dapat dijelaskan dari berbagai hal. Satu kajian
menjelaskan

bahwa

dalam

budaya

kolektif,

kepemimpinan

transformasional akan lebih mudah terbentuk. Anggota dalam budaya
kolektif disertai power distance yang tinggi memiliki rasa hormat yang
tinggi dan patuh terhadap pemimpin, hal tersebut membantu untuk
meningkatkan aspek kepemimpinan transformasional seperti idealized
influence, inspirational motivation, dan intellectual stimulation. Selain itu,
adanya kecenderungan membentuk hubungan personal dalam budaya
kolektif juga turut memfasilitasi adanya individual consideration (Jung dkk,
1995).
Salah satu hal lain yang mungkin menjadi penyebab adalah bahwa
penelitian ini mengukur persepsi anggota terhadap pemimpin divisi dan
bukan

pemimpin

organisasi/kepanitiaan

secara

luas.

Satu

kajian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

menemukan kepemimpinan transformasional akan lebih mudah terbentuk
pada kelompok yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena dalam kelompok
yang lebih kecil, pemimpin akan lebih sering berkontak secara langsung
atau memberi pengaruh secara langsung (Berson dkk, 2001). Namun,
penyebab-penyebab seperti yang telah dipaparkan ini masih bersifat
spekulatif dan teoritik sehingga peneliti merekomendasikan penelitian lebih
lanjut mengenai kepemimpinan transformasional sebagai variabel dependen
dengan variabel-variabel lain dalam konteks organisasi/kepanitiaan
mahasiswa untuk menemukan jawaban yang lebih objektif dan empirik.
Uji deskriptif pada data psychological safety menyimpulkan bahwa
responden memiliki tingkat psychological safety yang tergolong tinggi. Hal
ini dapat dilihat pada perbandingan mean data psychological safety yang
memiliki perbedaan signifikan, dengan mean empiris (ME=22,4) lebih
besar daripada mean teoritiknya (MT=17,5) . Hal tersebut diperkuat pula
dengan hasil perhitungan kategorisasi yang menempatkan mayoritas
responden sejumlah 75 orang (60,5%) berada pada kategori tinggi. Hasil
penelitian

ini

menunjukan

organisasi/kepanitiaan,

bahwa

mahasiswa

ketika

sudah

berdinamika

merasa

nyaman

dalam
untuk

mengekspresikan pendapat atau melakukan tindakan tertentu tanpa takut
akan

risiko

munculnya

penilaian

negatif

dari

koleganya

atas

tindakan/ucapannya tersebut.
Alasan mengapa psychological safety pada mahasiswa berada pada
kategori tinggi dapat dijelaskan dari segi budaya. Dalam hal ini, salah satu
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hal yang berkontribusi adalah tingkat Uncertainty Avoidance. Uncertainty
Avoidance didefinisikan sebagai sejauh mana individu merasa tidak nyaman
dengan situasi yang tidak pasti dan ambigu (Dorfman, & Howell, 1988
dalam Zhang & Zhou, 2014). Dalam konteks kerja, budaya dengan
uncertainty avoidance tinggi memiliki karakteristik antara lain: (1)
fleksibilitas rendah, (2) voice behavior, kreativitas, dan eksperimen
merupakan sesuatu yang kurang umum, serta (3) keinginan rendah untuk
mencari informasi dan cenderung ingin belajar sendiri. Maka dari itu, risiko
serta beban sosial dalam perilaku seperti speaking up, menantang status
quo, serta pengambilan risiko lainnya menjadi lebih tinggi (Zaman &
Abbasi, 2020) dibandingkan dalam budaya dengan uncertainty avoidance
rendah.
Sebaliknya, penelitian ini dilakukan di Indonesia yang memiliki
tingkat uncertainty avoidance dalam kategori rendah (Hofstede, 2001),
sehingga dapat dimaknai bahwa risiko sosial yang muncul dalam perilaku
kerja lebih rendah sehingga membuat rasa aman individu dalam
mengekspresikan pemikiran dan melakukan sesuatu dalam konteks kerja
menjadi lebih mudah dilakukan, atau dalam kata lain psychological safety
menjadi lebih mudah terjadi. Hal ini diperkuat pula oleh pernyataan Chen,
Liao, dan Wen (2014) bahwa budaya uncertainty avoidance rendah
mungkin membuat individu dapat memiliki psychological safety yang lebih
tinggi.

Meskipun

begitu,

penelitian

mengenai

dinamika

antara

psychological safety dengan faktor budaya seperti uncertainty avoidance
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masih belum terlalu banyak, sehingga peneliti merekomendasikan
penelitian lebih lanjut mengenai faktor budaya dalam mempengaruhi
psychological safety untuk menemukan jawaban yang lebih mendalam.
Penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam
memenuhi kebutuhan penelitian Psychological safety pada konteks kerja
dan budaya yang berbeda (Edmondson, 2003), yang dalam hal ini,
psychological

safety

diukur

pada

konteks

organisasi/kepanitiaan

mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyumbangkan bukti baru
bahwa hubungan kedua variabel ini konsisten pada konteks kerja lain salah
satunya organisasi/kepanitiaan mahasiswa.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Secara keseluruhan, hasil analisis dan pembahasan yang telah
dilakukan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan
positif dan signifikan antara persepsi kepemimpinan transformasional
dengan

psychological

safety

pada

mahasiswa

dalam

divisi

di

organisasi/kepanitiaan. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi persepsi
kepemimpinan transformasional mahasiswa terhadap pemimpin divisinya,
maka semakin tinggi pula tingkat psychological safety mahasiswa dalam
organisasi/kepanitiaan

tersebut.

Karakteristik

kepemimpinan

transformasional yang mendorong anggota nya untuk mengekspresikan diri,
terbuka terhadap saran dan masukan, dan menjalin hubungan yang dekat
dengan anggota nya mampu meningkatkan psychological safety pada
anggota nya, sehingga anggota menjadi nyaman dalam mengekspresikan
pandangan nya dalam diskusi, atau merasa nyaman dalam melakukan
tindakan tertentu tanpa khawatir akan munculnya penilaian negatif dari
kolega nya karena perilaku nya tersebut.
Penelitian

ini

juga

menemukan

bahwa

tingkat

persepsi

kepemimpinan transformasional dan psychological safety keduanya berada
pada golongan tinggi. Hal ini menggambarkan dua hal, yang pertama adalah
bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memiliki pemimpin divisi yang
memiliki karakter kepemimpinan transformasional. Yang kedua, sebagian
75

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

besar mahasiswa ketika berdinamika dalam organisasi/kepanitiaan, sudah
mampu untuk mengekspresikan dirinya dalam bekerja tanpa takut akan
penilaian negatif dari orang lain. Selain itu, hal tersebut juga menunjukan
bahwa mahasiswa telah mampu untuk memaksimalkan kesempatan mereka
untuk

belajar

dan

ikut

serta

selama

berdinamika

dalam

kekurangan-kekurangan

selama

organisasi/kepanitiaan.
B. Keterbatasan
Peneliti

menyadari

terdapat

pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, dalam metode
pengambilan data yang dilakukan secara online. Pengambilan data secara
online memiliki keunggulan salah satunya mampu mengumpulkan data
yang berjumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Namun pengambilan
data secara online juga memiliki risiko, dalam penelitian ini khususnya
yaitu kurangnya kontrol terhadap kriteria mengenai konteks penelitian yang
menghendaki responden mahasiswa yang sedang dan bukan pernah
mengikuti kepanitiaan. Peneliti sudah berupaya mengurangi risiko tersebut
dengan menjelaskan secara khusus kepada tiap-tiap responden bahwa yang
dinilai adalah kepanitiaan/organisasi yang saat itu diikuti dan bukan yang
pernah diikuti.
Keterbatasan yang kedua adalah peneliti tidak memasukan kriteria
minimal

seberapa

lama

responden

berdinamika

dalam

organisasi/kepanitiaan, dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan
jumlah sampel yang terbatas. Pada beberapa kepanitiaan yang peneliti
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jadikan objek penelitian memiliki waktu berdinamika kurang dari 3 bulan.
Hal tersebut berpengaruh pada hasil data yang diperoleh dapat bersifat
tentatif karena adanya kemungkinan bahwa waktu berdinamika yang
tergolong singkat, ditandai dengan dinamika dan intensitas interaksi
anggota yang masing belum banyak, membuat persepsi anggota mengenai
kelompoknya menjadi belum terbentuk dengan sempurna. Meskipun begitu,
penelitian ini setidaknya dapat memberi gambaran awal mengenai
hubungan antara kedua variabel dalam organisasi/kepanitiaan mahasiswa.
Maka dari itu peneliti merekomendasikan pada penelitian selanjutnya untuk
menggunakan

responden

yang

sudah

berdinamika

dalam

organisasi/kepanitiaan dalam waktu yang cukup lama, sehingga data yang
didapatkan pun menjadi lebih baik.
C. Saran
1. Bagi mahasiswa
Bagi mahasiswa baik yang sedang atau pernah berdinamika
dalam organisasi/kepanitiaan, hasil penelitian ini mampu memberi
perspektif baru mengenai dinamika psikologis individu khususnya
mahasiswa, selama bekerja dalam kelompok. Peneliti berharap bagi para
mahasiswa yang akan menjadi pengurus organisasi/kepanitiaan untuk
dapat

menerapkan

karakter-karakter

dari

kepemimpinan

transformasional dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini
menunjukan

dengan

menerapkan

karakter

kepemimpinan

transformasional, anggota dapat memiliki psychological safety yang
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tinggi

pula

yang digambarkan dengan lebih

nyaman untuk

mengekspresikan diri termasuk mengemukakan ide atau masukan, serta
perilaku-perilaku learning behavior lainnya seperti mengemukan
pertanyaan, menunjukan kesalahan dengan lebih bebas.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Berdasaran keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan
sebelumnya, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memberi
kriteria

minimal

waktu

responden

berdinamika

dalam

organisasi/kepanitiaan, serta menambah jumlah responden. Secara
khusus bagi penelitian selanjutnya dengan topik psychological safety
untuk melihat korelasi/kausal pada variabel lain, atau menggunakan
pendekatan kualitatif untuk bisa mendapatkan data yang lebih
mendalam.
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Salam sejahtera,
Perkenalkan saya,
Nama

: Karolus Boromeus Brian Reinaldo Ajusta

NIM

: 159114096

Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma.
Saat ini saya sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan dinamika dalam
kepanitiaan mahasiswa. Saya memohon kesediaan Anda untuk membantu saya dengan
menjawab beberapa pernyataan, yang nantinya akan saya gunakan sebagai sumber data bagi
penelitian saya.
Sebelum menjawab pernyataan, Anda diminta untuk mengisi beberapa data diri yang
berkaitan dengan kepentingan penelitian. Selanjutnya, Anda diharapkan menjawab secara
reflektif sesuai dengan apa yang Anda alami, rasakan, maupun pikirkan. Anda tidak
perlu ragu-ragu dalam menjawabnya karena tidak ada jawaban yang benar atau salah.
Selain itu jawaban anda akan dirahasiakan sehingga saya maupun orang lain tidak akan
mengetahui identitas asli anda. Saya sangat menghargai dan berterimakasih apabila Anda
bersedia untuk menjawab pernyataan berikut dengan sejujur-jujurnya.
Apabila Anda bersedia untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan memberikan paraf
pada kolom pernyataan selanjutnya

Hormat Saya,
Brian Ajusta
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IDENTITAS RESPONDEN
Nama/Inisial

: ……………………………………….

Usia

: ………………………………………

Jenis Kelamin

: L / P (coret yang tidak perlu)

Semester

: …………

Saya tergabung dalam kepanitiaan ……………………….. (nama kepanitiaan), dan
berada dalam divisi ……….…..…….… (nama divisi)

Pernyataan Kesediaan
Dengan ini saya menyatakan kesediaan saya untuk mengisi angket tanpa adanya
paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Saya dengan sukarela mengisi angket ini untuk
membantu terlaksananya penelitian ilmiah yang disusun.
Semua informasi yang saya berikan sesuai kondisi saya saat ini. Semua jawaban yang
saya berikan mewakili apa yang benar-benar saya rasakan dan bukan atas pandangan
masyarakat pada umumnya. Saya juga memberikan ijin agar informasi dan jawaban yang saya
berikan dapat digunakan sebagai data untuk penelitian ilmiah.

Menyetujui

(paraf tanpa nama)
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BAGIAN I
Petunjuk Pengisian :
Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan berikut ini. Pada bagian ini saya meminta
Anda untuk memberikan penilaian terhadap tiga puluh dua pernyataan yang masing-masing
menggambarkan apa yang anda rasakan dan alami terhadap pemimpin divisi Anda. Di
sini diberikan empat pilihan respon jawaban untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan
yang disebutkan

Berikut ini adalah keterangan untuk masing-masing penilaiannya:
STS

= Bila Anda Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan

TS

= Bila Anda Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan

S

= Bila Anda Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

SS

= Bila Anda Sangat Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian pilih salah satu jawaban
dengan memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang menurut Anda paling sesuai
Contoh menjawab pernyataan:
No.
1.

Pernyataan

STS

TS

S

SS

√

Saya senang dengan pekerjaan saya

Jika Anda merasa kurang yakin dengan jawaban Anda dan dingin mengubahnya
silahkan beri tanda (=) pada tanda (√) jawaban anda sebelumnya, kemudian beri tanda (√)
kembali pada jawaban yang anda inginkan.
Contoh mengubah jawaban:
No.
1.

Pernyataan
Saya senang dengan pekerjaan saya

STS
√

SELAMAT MENGERJAKAN

TS

S
√

SS
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STS= Sangat Tidak Setuju

No.

TS=Tidak Setuju

S=Setuju

Pernyataan

1.

CO saya adalah orang yang dapat saya andalkan

2.

CO menekankan untuk melihat masalah dari
berbagai sudut pandang yang berbeda

3.

CO saya mau meluangkan waktu untuk mengajari
dan melatih

4.

Saya merasa CO saya terlalu kaku dalam melihat
masalah

5.

CO bukan tipe orang yang suka memberi semangat
pada anggota-anggotanya

6.

CO tidak memperhatikan kemampuan saya yang
sebenarnya, yang bisa saya berikan ke divisi ini

7.

Banyak hal yang dapat saya jadikan panutan dari
sosok CO saya

8.

Saya mau bercerita masalah pribadi dengan CO saya

9.

CO memberi penghargaan terhadap usaha saya

10.

Saya tidak tahu apa yang menurut CO saya baik atau
buruk

11

CO saya menawarkan cara baru dalam
menyelesaikan tugas-tugas

12

Saya berharap CO saya tidak banyak mengeluh
meski realitanya sulit

13.

CO saya tidak segan menegur anggota yang
melakukan kesalahan sekalipun di muka umum

14.

CO saya bersikap defensif apabila ada yang
mempertanyakan gagasannya

15.

Saya sering merasa kesulitan untuk memahami
ekspektasi CO terhadap hasil yang diharapkan

STS

SS=Sangat Setuju

TS

S

SS
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16.

Ada beberapa perilaku CO yang membuat saya
kurang respek terhadap dirinya

17.

CO mencoba membangkitkan motivasi dalam diri
saya ketika saya sedang membutuhkannya

18.

CO mempertimbangkan kemampuan dan minat,
ketika membagi tugas pada anggotanya

19.

CO saya sibuk mengurus urusan pribadi sehingga
urusan divisi sering terbengkalai

20.

CO mengharapkan munculnya opini dari anggota
ketika sedang rapat divisi

21.

CO membuat saya merasa tugas yang saya kerjakan
itu bermakna dan berguna

22.

Saya jarang membicarakan hal sehari-hari dengan
CO saya selain urusan divisi

23.

Ketika muncul masalah dalam divisi, CO saya
cenderung membuat keputusan sendiri

24.

Saya berharap CO lebih menghargai usaha saya

25.

Saya merasa CO saya benar-benar peduli pada saya,
tidak hanya sekedar sebagai bawahan, tapi juga
sebagai teman

26.

Kepemimpinan CO saya merupakan hal yang perlu
saya contoh

27.

CO saya adalah orang yang fleksibel dalam bekerja

28.

Saya lebih memilih meminta bantuan dari orang lain
ketimbang pada CO saya dalam urusan divisi

29.

CO saya selalu berusaha melihat sisi positif dari
masalah yang sedang terjadi

30.

CO belum mengetahui kemampuan saya sebenarnya,
yang bisa saya berikan ke divisi ini

31.

Saya jarang mempertanyakan keputusan CO karena
saya percaya dengan keputusan yang dibuatnya

32.

Hubungan saya dengan CO sebatas hubungan kerja,
tidak ada perhatian khusus secara personal

Mohon diperiksa kembali jangan sampai ada yang terlewati
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BAGIAN II
Petunjuk Pengisian :
Pada bagian ini saya meminta Anda untuk memberikan penilaian terhadap tujuh
pernyataan yang masing masing menggambarkan apa yang anda rasakan dan alami selama
bekerja di dalam divisi kepanitiaan di mana anda terlibat. Di sini diberikan 4 pilihan
respon jawaban untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan yang disebutkan

Berikut ini adalah skala penilaiannya:
STS

= Bila anda Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

TS

= Bila anda Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan

S

= Bila Anda Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

SS

= Bila Anda Sangat Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian pilih salah satu jawaban
dengan memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang menurut Anda paling sesuai
Contoh menjawab pernyataan:
No.
1.

Pernyataan

STS

TS

S

SS

√

Saya senang dengan pekerjaan saya

Jika Anda merasa kurang yakin dengan jawaban Anda dan dingin mengubahnya
silahkan beri tanda (=) pada tanda (√) jawaban anda sebelumnya, kemudian beri tanda (√)
kembali pada jawaban yang anda inginkan.
Contoh mengubah jawaban:
No.
1.

Pernyataan
Saya senang dengan pekerjaan saya

STS
√

SELAMAT MENGERJAKAN

TS

S
√

SS
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STS= Sangat Tidak Setuju

No.

TS=Tidak Setuju S=Setuju

Pernyataan

STS

1.

Meminta bantuan kepada anggota lain dalam divisi
ini terasa sulit.

2.

Anggota-anggota dari divisi ini mampu
mengungkapkan permasalahan dan persoalan yang
sulit untuk didiskusikan

3.

Jika saya melakukan kesalahan di dalam divisi ini,
hal itu akan sering diungkit dalam divisi

4.

Tidak ada seorang anggota pun dalam divisi ini,
yang akan dengan sengaja mengacaukan usahausaha saya.

5.

Selama bekerja sama dengan anggota-anggota divisi
ini, kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat unik
saya dapat dihargai dan dimanfaatkan.

6.

Dalam divisi ini, saya merasa aman untuk
melakukan tindakan/perilaku yang saya anggap
beresiko

7.

Orang-orang dalam divisi ini terkadang menolak
orang lain yang dianggap berbeda.

SS=Sangat Setuju

TS

S

Mohon diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewati

Terima Kasih

SS
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SKALA PENELITIAN
UJI COBA II

Disusun oleh:
Karolus Boromeus Brian R.A / 159114096

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019
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Salam sejahtera,
Perkenalkan saya,
Nama

: Karolus Boromeus Brian Reinaldo Ajusta

NIM

: 159114096

Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma.
Saat ini saya sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan dinamika dalam
kepanitiaan mahasiswa. Saya memohon kesediaan Anda untuk membantu saya dengan
menjawab beberapa pernyataan, yang nantinya akan saya gunakan sebagai sumber data bagi
penelitian saya.
Sebelum menjawab pernyataan, Anda diminta untuk mengisi beberapa data diri yang
berkaitan dengan kepentingan penelitian. Selanjutnya, Anda diharapkan menjawab secara
reflektif sesuai dengan apa yang Anda alami, rasakan, maupun pikirkan. Anda tidak
perlu ragu-ragu dalam menjawabnya karena tidak ada jawaban yang benar atau salah.
Selain itu jawaban anda akan dirahasiakan sehingga saya maupun orang lain tidak akan
mengetahui identitas asli anda. Saya sangat menghargai dan berterimakasih apabila Anda
bersedia untuk menjawab pernyataan berikut dengan sejujur-jujurnya.

Hormat Saya,
Brian Ajusta
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IDENTITAS RESPONDEN
Nama/Inisial

: ……………………………………….

Usia

: ………………………………………

Jenis Kelamin

: L / P (coret yang tidak perlu)

Semester

: …………

Saya tergabung dalam kepanitiaan ……………………….. (nama kepanitiaan), dan
berada dalam divisi ……….…..…….… (nama divisi)

Pernyataan Kesediaan
Dengan ini saya menyatakan kesediaan saya untuk mengisi angket tanpa adanya
paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Saya dengan sukarela mengisi angket ini untuk
membantu terlaksananya penelitian ilmiah yang disusun.
Semua informasi yang saya berikan sesuai kondisi saya saat ini. Semua jawaban yang
saya berikan mewakili apa yang benar-benar saya rasakan dan bukan atas pandangan
masyarakat pada umumnya. Saya juga memberikan ijin agar informasi dan jawaban yang saya
berikan dapat digunakan sebagai data untuk penelitian ilmiah.
Apabila Anda setuju dengan pernyataan di atas, silahkan memberikan paraf di
bawah ini.

Menyetujui

(paraf tanpa nama)
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PETUNJUK PENGISIAN:
Pada bagian ini saya meminta Anda untuk memberikan penilaian terhadap tujuh
pernyataan yang masing masing menggambarkan apa yang anda rasakan dan alami selama
bekerja di dalam divisi kepanitiaan di mana anda terlibat. Di sini diberikan 4 pilihan
respon jawaban untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan yang disebutkan

Berikut ini adalah skala penilaiannya:
STS

= Bila anda Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

TS

= Bila anda Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan

S

= Bila Anda Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

SS

= Bila Anda Sangat Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian pilih salah satu jawaban
dengan memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang menurut Anda paling sesuai
Contoh menjawab pernyataan:
No.
1.

Pernyataan

STS

TS

S

SS

√

Saya senang dengan pekerjaan saya

Jika Anda merasa kurang yakin dengan jawaban Anda dan dingin mengubahnya
silahkan beri tanda (=) pada tanda (√) jawaban anda sebelumnya, kemudian beri tanda (√)
kembali pada jawaban yang anda inginkan.
Contoh mengubah jawaban:
No.
1.

Pernyataan
Saya senang dengan pekerjaan saya

STS
√

SELAMAT MENGERJAKAN

TS

S
√

SS
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Saya meminta Anda untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan di bawah ini
yang menggambarkan apa yang anda rasakan dan alami selama bekerja dalam divisi
anda.

STS= Sangat Tidak Setuju

No.

TS=Tidak Setuju S=Setuju

Pernyataan

STS

1.

Saya merasa kesulitan untuk meminta bantuan
kepada anggota lain dari divisi saya.

2.

Apabila terdapat suatu masalah, anggota-anggota
dari divisi saya mampu menyampaikan masalah itu
serta membahasnya.

3.

Kesalahan yang pernah saya lakukan selama bekerja
di divisi ini akan selalu diingat oleh anggota lain.

4.

Tidak ada seorang pun dalam divisi saya, yang akan
dengan sengaja mengacaukan usaha-usaha saya.

5.

Kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat saya
dapat dihargai dan dimanfaatkan selama bekerja
dalam divisi ini.

6.

Saya percaya anggota lain dalam divisi tidak akan
menilai saya negatif saat saya sedang bekerja atau
mengungkapkan pikiran.

7.

Orang-orang dalam divisi saya terkadang menolak
orang lain yang dianggap berbeda.

SS=Sangat Setuju

TS

S

Mohon diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewati

Terima Kasih

SS
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LAMPIRAN 2
RELIABILITAS SKALA
PERSEPSI KEPEMIMPINAN
TRANSFORMASIONAL DAN
PSYCHOLOGICAL SAFETY
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LAMPIRAN
RELIABILITAS SKALA

A. SKALA PERSEPSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
1. Reliabilitas Skala Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Sebelum Seleksi Item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.904

32

Item-Total Statistics
Corrected Item-

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

X1

86.9143

151.355

.538

.900

X2

87.2857

151.888

.723

.899

X3

87.3000

149.981

.647

.898

X4

87.6143

148.472

.584

.899

X5

87.3429

147.852

.566

.899

X6

87.5286

146.861

.594

.899

X7

87.2429

150.998

.628

.899

X8

87.9286

152.705

.427

.902

X9

87.3429

150.663

.662

.899

X10

87.7143

149.366

.567

.899

X11

87.3143

153.813

.546

.901

X12

88.1571

163.091

-.093

.911

X13

88.0286

166.840

-.254

.914

X14

87.6429

159.189

.104

.907

X15

87.5143

157.616

.180

.906

X16

87.5857

145.956

.625

.898

X17

87.3000

151.401

.624

.899
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X18

87.1857

149.777

.688

.898

X19

87.3714

147.251

.574

.899

X20

87.1000

152.352

.527

.900

X21

87.2000

151.814

.669

.899

X22

87.7857

156.287

.219

.905

X23

87.4714

146.021

.657

.897

X24

88.1286

162.114

-.049

.910

X25

87.0571

148.663

.672

.898

X26

87.1714

149.651

.646

.898

X27

87.1286

150.404

.619

.899

X28

87.3714

147.077

.639

.898

X29

87.1714

154.289

.497

.901

X30

87.6143

149.980

.574

.899

X31

87.8714

158.317

.148

.906

X32

87.4714

151.209

.429

.902

2. Reliabilitas Skala Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Setelah Seleksi Item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.940

25

Item-Total Statistics
Corrected Item-

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

X1

70.0429

145.346

.550

.938

X2

70.4143

146.188

.715

.937

X3

70.4286

144.335

.639

.937

X4

70.7429

141.962

.622

.937

X5

70.4714

140.919

.622

.937

X6

70.6571

140.055

.644

.937

X7

70.3714

145.947

.581

.938

X8

71.0571

146.142

.466

.939

X9

70.4714

144.630

.679

.937

X10

70.8429

143.004

.598

.937

X11

70.4429

147.410

.588

.938
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X16

70.7143

139.569

.656

.937

X17

70.4286

146.104

.591

.938

X18

70.3143

143.784

.703

.936

X19

70.5000

139.993

.644

.937

X20

70.2286

146.179

.550

.938

X21

70.3286

146.108

.662

.937

X23

70.6000

139.780

.683

.936

X25

70.1857

142.791

.679

.936

X26

70.3000

144.097

.633

.937

X27

70.2571

144.571

.622

.937

X28

70.5000

139.935

.709

.936

X29

70.3000

148.271

.509

.938

X30

70.7429

144.484

.559

.938

X32

70.6000

146.649

.371

.941

B. SKALA PSYCHOLOGICAL SAFETY
1. Reliabilitas Skala Psychological Safety Try Out I
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.553

7

Item-Total Statistics
Corrected Item-

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

Y1

18.2429

6.216

.304

.505

Y2

17.6000

7.780

.200

.541

Y3

18.1429

6.617

.291

.509

Y4

17.6143

6.762

.373

.482

Y5

17.5857

7.290

.298

.512

Y6

18.1000

7.657

.082

.586

Y7

17.9429

5.562

.436

.437
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2. Reliabilitas Skala Psychological Safety Try Out II
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.804

7

Item-Total Statistics
Corrected Item-

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

y1

18.1818

7.341

.508

.785

y2

17.9697

7.343

.631

.765

y3

18.0303

7.843

.404

.802

y4

17.8485

7.195

.572

.773

y5

17.8182

7.466

.589

.771

y6

18.1515

7.508

.600

.770

y7

18.0000

6.750

.522

.788
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LAMPIRAN 3
SKALA PENELITIAN
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SKALA PENELITIAN PRINT OUT

Disusun oleh:
Karolus Boromeus Brian R.A / 159114096

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019
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Salam sejahtera,
Perkenalkan saya,
Nama

: Karolus Boromeus Brian Reinaldo Ajusta

NIM

: 159114096

Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma.
Saat ini saya sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan dinamika dalam kepanitiaan
mahasiswa. Saya memohon kesediaan Anda untuk membantu saya dengan menjawab beberapa
pernyataan, yang nantinya akan saya gunakan sebagai sumber data bagi penelitian saya.
Sebelum menjawab pernyataan, Anda diminta untuk mengisi beberapa data diri yang
berkaitan dengan kepentingan penelitian. Selanjutnya, Anda diharapkan menjawab secara
reflektif sesuai dengan apa yang Anda alami, rasakan, maupun pikirkan. Anda tidak perlu
ragu-ragu dalam menjawabnya karena tidak ada jawaban yang benar atau salah.
Selain itu JAWABAN ANDA AKAN DIRAHASIAKAN sehingga saya maupun
orang lain tidak akan mengetahui identitas asli anda. Saya sangat menghargai dan berterima
kasih apabila Anda bersedia untuk menjawab pernyataan berikut dengan sejujur-jujurnya.
Apabila Anda bersedia untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan memberikan paraf
pada kolom pernyataan selanjutnya

Hormat Saya,
Brian Ajusta
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IDENTITAS RESPONDEN
Nama/Inisial

: ……………………………………….

Usia

: ………………………………………

Jenis Kelamin

: L / P (coret yang tidak perlu)

Semester

: …………

Nama Kepanitiaan

: …………………… (boleh tidak diisi)

Nama Divisi

: ……………………

Pernyataan Kesediaan
Dengan ini saya menyatakan kesediaan saya untuk mengisi angket tanpa adanya
paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Saya dengan sukarela mengisi angket ini untuk
membantu terlaksananya penelitian ilmiah yang disusun.
Semua informasi yang saya berikan sesuai kondisi saya saat ini. Semua jawaban yang
saya berikan mewakili apa yang benar-benar saya rasakan dan bukan atas pandangan
masyarakat pada umumnya. Saya juga memberikan ijin agar informasi dan jawaban yang saya
berikan dapat digunakan sebagai data untuk penelitian ilmiah.
Apabila Anda setuju dengan pernyataan di atas, silakan memberikan paraf di
bawah ini.

Menyetujui

(paraf tanpa nama)
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BAGIAN I

Petunjuk Pengisian :
Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan berikut ini. Pada bagian ini saya meminta
Anda untuk memberikan penilaian terhadap dua puluh lima pernyataan yang masing-masing
menggambarkan perilaku atau karakter pemimpin divisi Anda seperti yang anda
persepsikan. Di sini diberikan empat pilihan respon jawaban untuk memberikan penilaian
terhadap pernyataan yang disebutkan

Berikut ini adalah keterangan untuk masing-masing penilaiannya:
STS

= Bila Anda Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan

TS

= Bila Anda Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan

S

= Bila Anda Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

SS

= Bila Anda Sangat Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian pilih salah satu jawaban
dengan memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang menurut Anda paling sesuai
Contoh menjawab pernyataan:
No.
1.

Pernyataan

STS

TS

S

SS

√

Saya senang dengan pekerjaan saya

Jika Anda merasa kurang yakin dengan jawaban Anda dan dingin mengubahnya
silahkan beri tanda (=) pada tanda (√) jawaban anda sebelumnya, kemudian beri tanda (√)
kembali pada jawaban yang anda inginkan.
Contoh mengubah jawaban:
No.
1.

Pernyataan
Saya senang dengan pekerjaan saya

STS
√

 SELAMAT MENGERJAKAN 

TS

S
√

SS
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STS= Sangat Tidak Setuju

No.

TS=Tidak Setuju

S=Setuju

Pernyataan
CO saya adalah orang yang dapat saya andalkan.

1.
2.

CO menekankan untuk melihat masalah dari
berbagai sudut pandang yang berbeda.

3.

CO saya mau meluangkan waktu untuk mengajari
dan melatih.

4.

Saya merasa CO saya terlalu kaku dalam melihat
masalah.

5.

CO bukan tipe orang yang suka memberi semangat
pada anggota-anggotanya.

6.

CO tidak memperhatikan kemampuan saya yang
sebenarnya, yang bisa saya berikan ke divisi ini.

7.

Banyak hal yang dapat saya jadikan panutan dari
sosok CO saya.

8.

Saya mau bercerita masalah pribadi dengan CO
saya.
CO memberi penghargaan terhadap usaha saya.

9.
10.

Saya tidak tahu apa yang menurut CO saya baik atau
buruk.

11

CO saya menawarkan cara baru dalam
menyelesaikan tugas-tugas.

12

Ada beberapa perilaku CO yang membuat saya
kurang respek terhadap dirinya.

13.

CO mencoba membangkitkan motivasi dalam diri
saya ketika saya sedang membutuhkannya.

14.

CO mempertimbangkan kemampuan dan minat,
ketika membagi tugas pada anggotanya.

STS

SS=Sangat Setuju

TS

S

SS
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15.

CO saya sibuk mengurus urusan pribadi sehingga
urusan divisi sering terbengkalai.

16.

CO mengharapkan munculnya opini dari anggota
ketika sedang rapat divisi.

17.

CO membuat saya merasa tugas yang saya kerjakan
itu bermakna dan berguna.

18.

Ketika muncul masalah dalam divisi, CO saya
cenderung membuat keputusan sendiri.

20.

Saya merasa CO saya benar-benar peduli pada saya,
tidak hanya sekedar sebagai bawahan, tapi juga
sebagai teman.
Kepemimpinan CO saya merupakan hal yang perlu
saya contoh.

21.

CO saya adalah orang yang fleksibel dalam bekerja.

22.

Saya lebih memilih meminta bantuan dari orang lain
ketimbang pada CO saya dalam urusan divisi.

23.

CO saya selalu berusaha melihat sisi positif dari
masalah yang sedang terjadi.

24.

CO belum mengetahui kemampuan saya sebenarnya,
yang bisa saya berikan ke divisi ini.

25.

Hubungan saya dengan CO sebatas hubungan kerja,
tidak ada perhatian khusus secara personal.

19.

Mohon diperiksa kembali jangan sampai ada yang terlewati.

Lanjut ke halaman berikutnya
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BAGIAN II
Petunjuk Pengisian :
Pada bagian ini saya meminta Anda untuk memberikan penilaian terhadap tujuh
pernyataan yang masing-masing menggambarkan apa yang anda rasakan dan alami
selama bekerja di dalam divisi kepanitiaan di mana anda terlibat. Di sini diberikan 4
pilihan respon jawaban untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan yang disebutkan

Berikut ini adalah skala penilaiannya:
STS

= Bila Anda Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

TS

= Bila Anda Tidak Setuju terhadap pernyataan yang diberikan

S

= Bila Anda Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

SS

= Bila Anda Sangat Setuju terhadap pernyataan yang diberikan.

Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian pilih salah satu jawaban
dengan memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang menurut Anda paling sesuai
Contoh menjawab pernyataan:
No.
1.

Pernyataan

STS

TS

S

SS

√

Saya senang dengan pekerjaan saya

Jika Anda merasa kurang yakin dengan jawaban Anda dan dingin mengubahnya
silahkan beri tanda (=) pada tanda (√) jawaban anda sebelumnya, kemudian beri tanda (√)
kembali pada jawaban yang anda inginkan.
Contoh mengubah jawaban:
No.
1.

Pernyataan
Saya senang dengan pekerjaan saya

STS
√

 SELAMAT MENGERJAKAN 

TS

S
√

SS
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STS= Sangat Tidak Setuju

No.

TS=Tidak Setuju S=Setuju

Pernyataan

1.

Saya merasa kesulitan untuk meminta bantuan
kepada anggota lain dari divisi saya.

2.

Apabila terdapat suatu masalah, anggota-anggota
dari divisi saya mampu menyampaikan masalah itu
serta membahasnya.

3.

Kesalahan yang pernah saya lakukan selama bekerja
di divisi ini akan selalu diingat oleh anggota lain.

4.

Tidak ada seorang pun dalam divisi saya, yang akan
dengan sengaja mengacaukan usaha-usaha saya.

5.

Kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat saya
dapat dihargai dan dimanfaatkan selama bekerja
dalam divisi ini.

6.

Saya percaya anggota lain dalam divisi tidak akan
menilai saya negatif saat saya sedang bekerja atau
mengungkapkan pikiran.

7.

Orang-orang dalam divisi saya terkadang menolak
orang lain yang dianggap berbeda.

STS

SS=Sangat Setuju

TS

S

Mohon diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewati

 TERIMA KASIH

SS
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SKALA PENELITIAN ONLINE
(Google Form)

A. Kuesioner Dinamika Divisi Organisasi/Kepanitiaan Kampus
Section 1
Perkenalkan saya Karolus Boromeus Brian R.A, mahasiswa Psikologi
Universitas Sanata Dharma. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas
akhir untuk memenuhi syarat kelulusan studi.
Topik penelitian saya kali ini adalah tentang persepsi mahasiswa selama
berdinamika dalam kepanitiaan/organisasi kampus.
Yang menjadi fokus adalah persepsi saat berdinamika dalam DIVISI
organisasi, dan bukan persepsi terhadap organisasi secara keseluruhan.
Selain itu, persepsi anggota terhadap jenis gaya kepemimpinan CO
(Coordinator) juga akan diamati.
Maka dari itu, bagi teman-teman yang memenuhi kriteria di bawah ini:
1. Mahasiswa/i aktif berusia 18-23 tahun.
2. Saat ini sedang tergabung dalam suatu kepanitiaan/organisasi di
kampus.
3. Jabatan dalam kepanitiaan/organisasi adalah sebagai anggota dan tidak
sebagai CO (Coordinator).
Saya memohon kesediaan dan waktu teman-teman untuk dapat mengisi
kuesioner ini
Pengerjaan kuesioner membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Anda
diharapkan memilih pernyataan yang paling sesuai atau mendekati diri
Anda. Tidak ada jawaban benar atau salah. Segala bentuk informasi
pribadi dan jawaban anda dalam kuesioner ini akan dijamin
kerahasiaannya.
Terakhir, saya meminta Anda untuk memberi tanda centang pada
pernyataan di bawah ini, sebagai tanda Anda menyatakan persetujuan
untuk mengisi kuesioner ini.
Atas partisipasi dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.
 Ya, saya bersedia untuk mengikuti dan mengisi kuesioner ini

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120

B.

Identitas Diri
Section 2
 Nama/Inisial

:

 Usia

: (18-22 tahun)

 Jenis Kelamin

:

- Laki-laki
- Perempuan
 Saat ini, saya tergabung dalam organisasi/kepanitiaan …. Cth: BEM
Sanata Dharma (Apabila lebih dari satu, bisa ditulis salah satu)
 Saya tergabung dalam divisi ….
 Jabatan saya dalam organisasi/kepanitiaan tersebut:
-

CO

-

Anggota

-

Lain-lain

C. Kuesioner Penelitian
Section 3
BAGIAN SATU
Instruksi Pengerjaan:
Di bagian selanjutnya, Anda akan diminta untuk memberi penilaian (Sangat
Tidak Setuju="1", Tidak Setuju="2", Setuju="3", Sangat Setuju="4")
terhadap 25 pernyataan yang masing-masing menggambarkan persepsi
Anda terhadap gaya kepemimpinan PEMIMPIN DIVISI (CO) di divisi
organisasi/kepanitiaan Anda.
Mohon memberi tanda centang dibawah ini setelah anda membaca dan
memahami instruksi tersebut.
 Saya memahami instruksi dan siap untuk mengerjakan.

Section 4
No.

Pernyataan

STS

TS

S

SS
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CO saya adalah orang yang dapat saya andalkan.
1.
2.

CO menekankan untuk melihat masalah dari
berbagai sudut pandang yang berbeda.

3.

CO saya mau meluangkan waktu untuk mengajari
dan melatih.

4.

Saya merasa CO saya terlalu kaku dalam melihat
masalah.

5.

CO bukan tipe orang yang suka memberi
semangat pada anggota-anggotanya.

6.

CO tidak memperhatikan kemampuan saya yang
sebenarnya, yang bisa saya berikan ke divisi ini.

7.

Banyak hal yang dapat saya jadikan panutan dari
sosok CO saya.

8.

Saya mau bercerita masalah pribadi dengan CO
saya.
CO memberi penghargaan terhadap usaha saya.

9.
10.

Saya tidak tahu apa yang menurut CO saya baik
atau buruk.

11

CO saya menawarkan cara baru dalam
menyelesaikan tugas-tugas.

12

Ada beberapa perilaku CO yang membuat saya
kurang respek terhadap dirinya.

13.

CO mencoba membangkitkan motivasi dalam diri
saya ketika saya sedang membutuhkannya.

14.

CO mempertimbangkan kemampuan dan minat,
ketika membagi tugas pada anggotanya.

15.

CO saya sibuk mengurus urusan pribadi sehingga
urusan divisi sering terbengkalai.

16.

CO mengharapkan munculnya opini dari anggota
ketika sedang rapat divisi.

17.

CO membuat saya merasa tugas yang saya
kerjakan itu bermakna dan berguna.
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18.
19.
20.

Ketika muncul masalah dalam divisi, CO saya
cenderung membuat keputusan sendiri.
Saya merasa CO saya benar-benar peduli pada
saya, tidak hanya sekedar sebagai bawahan, tapi
juga sebagai teman.
Kepemimpinan CO saya merupakan hal yang
perlu saya contoh.

21.

CO saya adalah orang yang fleksibel dalam
bekerja.

22.

Saya lebih memilih meminta bantuan dari orang
lain ketimbang pada CO saya dalam urusan divisi.

23.

CO saya selalu berusaha melihat sisi positif dari
masalah yang sedang terjadi.

24.

CO belum mengetahui kemampuan saya
sebenarnya, yang bisa saya berikan ke divisi ini.

25.

Hubungan saya dengan CO sebatas hubungan
kerja, tidak ada perhatian khusus secara personal.

Section 5
BAGIAN DUA
Instruksi Pengerjaan:
Di bagian selanjutnya, Anda akan diminta untuk memberi penilaian (Sangat
Tidak Setuju="1", Tidak Setuju="2", Setuju="3", Sangat Setuju="4")
terhadap 7 pernyataan yang masing-masing menggambarkan apa yang
Anda rasakan selama berdinamika dalam DIVISI kepanitiaan/organisasi
Anda saat ini.
Mohon memberi tanda centang dibawah ini setelah anda membaca dan
memahami instruksi tersebut.
 Saya memahami instruksi dan siap untuk melanjutkan.
Section 6
No.
1.

Pernyataan
Saya merasa kesulitan untuk meminta bantuan
kepada anggota lain dari divisi saya.

STS

TS

S

SS
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2.

Apabila terdapat suatu masalah, anggota-anggota
dari divisi saya mampu menyampaikan masalah
itu serta membahasnya.

3.

Kesalahan yang pernah saya lakukan selama
bekerja di divisi ini akan selalu diingat oleh
anggota lain.

4.

Tidak ada seorang pun dalam divisi saya, yang
akan dengan sengaja mengacaukan usaha-usaha
saya.

5.

Kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat saya
dapat dihargai dan dimanfaatkan selama bekerja
dalam divisi ini.

6.

Saya percaya anggota lain dalam divisi tidak
akan menilai saya negatif saat saya sedang
bekerja atau mengungkapkan pikiran.

7.

Orang-orang dalam divisi saya terkadang
menolak orang lain yang dianggap berbeda.

D. UCAPAN TERIMA KASIH
Section 7
Submit Form
Kuesioner telah selesai. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.
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LAMPIRAN 4
HASIL UJI MEAN TEORITIK
DAN MEAN EMPIRIK
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A. SKALA PERSEPSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
HASIL UJI MEAN EMPIRIK
One-Sample Statistics
Std. Error
N
Persepsi_Kepemimpinan

Mean
124

_Transformasional

Std. Deviation

79.3387

8.44676

Mean
.75854

One-Sample Test
Test Value = 62.5
95% Confidence Interval

t

df

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

Persepsi_Kepemimpinan_Transformasional 22.199 123

.000

16.83871

of the Difference
Lower
15.3372

HASIL UJI MEAN TEORITIK
Mean teoritik =

=

(skor terendah x jumlah item)+(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚)
2
(1 𝑥 25)+(4 𝑥 25)
2

= 62.5

Upper
18.3402
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B. SKALA PSYCHOLOGICAL SAFETY
HASIL UJI MEAN EMPIRIK
One-Sample Statistics
N

Mean

Std. Deviation Std. Error Mean

Psychological_Safety 124 22.4758

2.56132

.23001

One-Sample Test
Test Value = 17.5
95% Confidence Interval of
the Difference

Sig. (2t
Psychological_Safety

df

21.633

123

tailed)
.000

Mean Difference
4.97581

Lower
4.5205

HASIL UJI MEAN TEORITIK
Mean teoritik =

=

(skor terendah x jumlah item)+(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚)
2
(1 𝑥 7)+(4 𝑥 7)
2

= 17,5

Upper
5.4311
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LAMPIRAN 5
HASIL UJI NORMALITAS
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LAMPIRAN HASIL UJI NORMALITAS
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Persepsi_Kepemimpinan_Tr
ansformasional
Psychological_Safety

Sig.

Statistic

df

Sig.

.070

124

.200*

.985

124

.180

.130

124

.000

.972

124

.011

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

df

Shapiro-Wilk
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LAMPIRAN 6
HASIL UJI LINEARITAS
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LAMPIRAN HASIL UJI LINEARITAS
ANOVA Table
Sum of

Mean

Square

Squar

s
Psychological_Safety *

Betwee (Combine

Persepsi_Kepemimpinan_Transformas n
ional

d)

Groups Linearity

df

384.16
1
219.53
5

Deviation
from
Linearity
Within Groups

164.62
6
422.76
7

Total

e

Sig
F

.

34 11.299 2.379

1

219.53 46.21
5

6

33

4.989 1.050

89

4.750

806.92

12

7

3

.00
1
.00
0
.41
5
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LAMPIRAN 7
HASIL UJI HIPOTESIS
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LAMPIRAN HASIL UJI HIPOTESIS
Correlations
Persepsi_Kepe

Spearman's rho

sformasional

Safety
.503**

.

.000

124

124

.503**

1.000

Sig. (1-tailed)

.000

.

N

124

124

Sig. (1-tailed)
N

Psychological_Safety

Psychological_

1.000

Persepsi_Kepemimpinan_Tr Correlation Coefficient
ansformasional

mimpinan_Tran

Correlation Coefficient

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

