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ABSTRAK 

Andhini Ayuningtyas, 111414153027, Pengaruh Kepemimpinan Transformasional 

terhadap Organisasi Pembelajar dengan Manajemen Pengetahuan sebagai Variabel 

Mediator, Tesis, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia, 

2017. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kepemimpinan transformasional, terhadap organisasi pembelajar melalui 
manajemen pengetahuan sebagai variabel mediator. Hal bertujuan untuk 
mengetahui variabel apakah yang paling berpengaruh pada organisasi pembelajar, 
sehingga perusahaan dapat mengambil langkah untuk mengembangkannya dan 
mewujudkan tujuan organisasi sebagai sebuah organisasi pembelajar. 

Penelitian ini dilakukan pada 11 unit kerja di sebuah perusahaan manufaktur 
di Jawa Timur. Sehingga, unit analisis dalam penelitian ini adalah level group unit 
kerja. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah simple random 
sampling. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
berupa skala DOLQ (Dimensions of Learning Organization Questionnaire), skala 
MLQ (Multiple Leadership Questionnaire), dan skala KMAT (Knowledge 
Management Assessment Tool).  Reliabilitas skala DLOQ sebesar 0,974, skala 
KMAT sebesar 0,959, dan skala MLQ sebesar 0,952. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik path analysis dengan bantuan program 
SPSS 16.0 for windows. 

Berdasarkan hasil analisa data, diperoleh hasil bahwa kepemimpinan 
transformasional memiliki pengaruh tidak langsung terhadap organisasi pembelajar 
dengan manajemen pengetahuan sebagai mediator. Selain itu, penelitian ini 
menunjukkan pula bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif 
secara langsung yang signifikan terhadap organisasi pembelajar, serta manajemen 
pengetahuan memiliki pengaruh positif secara langsung yang signifikan terhadap 
organisasi pembelajar. Sebuah organisasi pembelajar dapat terwujud dengan 
adanya kepemimpinan transformasional melalui sistem manajemen pengetahuan 
yang terintegrasi. Pengaruh langsung kepemimpinan transformasional yang lebih 
besar menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan roh dari sebuah system. 
Manajemen pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran aktif 
pemimpin yang memahami nilai, mendukung, dan implementasi sistem tersebut di 
unit kerjanya secara optimal. 
Kata Kunci: Organisasi Pembelajar, Kepemimpinan Transformasional, 

Manajemen Pengetahuan. 
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