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Dan khususnya yang saya muliakan seluruh anggota keluarga besar 
promovendus (Isteri, Adik, Anak-Anak, dan seluruh anggota keluarga) 
yang telah hadir mengikuti acara pengukuhan ini.  

 
Pertama-tama saya ucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 

karena atas segala rahmat-Nya dapat hadir di forum terhormat ini dengan 
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maksud untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar 
dalam disiplin ilmu Manajemen Pendidikan, dengan topik 
"Mengembangkan Budaya Organisasi di dalam Memimpin Masa Depan 
Universitas".  

Dalam kesempatan ini, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi 
yang setingi-tingginya kepada Ketua Senat Akademik, Prof. Suko 
Wiyono, S.H., M.Hum, Rektor, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M,Pd. para 
Wakil Rektor, Ketua Komisi Guru Besar, dan para Anggota Senat 
Akademik, serta segenap jajaran pimpinan dan staf Universitas Negeri 
Malang yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya 
untuk menyampaikan pidato pengukuhan ini. 
 
Hadirin yang saya muliakan, 

Topik pidato pengukuhan ini dikembangkan berdasarkan beberapa 
hasil riset yang ditekuni saat menempuh program Doktor (Ph.D) dan 
kajian-kajian/studi selama bertugas sebagai dosen/peneliti di lingkungan 
perguruan tinggi/universitas. Saya berharap materi pidato ini dapat 
memberikan sumbangan (kontribusi) yang berharga bagi pengembangan 
khasanah keilmuan dalam bidang manajemen dan kepemimpinan 
pendidikan, maupun bagi kepentingan penerapan hasil-hasil penelitian 
atau kajian tersebut di lingkungan kerja organisasi khususnya dalam aspek 
pengelolaan dan kepemimpinan perguruan tinggi di masa-masa akan 
datang.  
 
Hadirin yang saya hormati, 

Manajemen pendidikan tinggi, khususnya organisasi universitas telah 
menjadi fokus perhatian bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Mereka 
sesungguhnya memiliki niat dan kepentingan jangka panjang terhadap 
eksistensi perguruan tinggi. Sebagian besar anggota masyarakat terutama 
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orang tua dengan penuh antusias dan secara ikhlas siap berinvestasi 
dengan mengirim putera puteri mereka untuk menempuh pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi, khususnya universitas. Fenomena ini 
melampaui kepentingan dan perhatian masyarakat terhadap sektor 
lainnya (World Bank, 2000). Alasannya adalah mereka menyadari bahwa 
mendidik generasi muda pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat 
menjamin keberhasilan putera puteri mereka guna meningkatkan taraf 
hidup sebagai individu, dan mampu berkontribusi secara signifikan 
terhadap masyarakat, bangsa dan negara (Holland, Liadze, Rienzo, & 
Wilkinson, 2013). Tertiary education is vital for the development of human capital 
and innovation to spur long term growth. (https://www.worldbank.org/ 
en/news/ press-release/ 2021/09/25). 

Pengalaman pendidikan yang secara memadai diperoleh para peserta 
didik juga bisa meningkatkan kapasitas, inisiatif, dan independensi untuk 
berpartisipasi di lingkungan global. Kesuksesan seseorang di dalam 
menyelesaikan pendidikan pada jenjang universitas dalam jangka panjang 
mampu memberikan dampak ekonomi secara makro. Hal ini linear 
dengan pilihan pengalaman pada jalur pendidikan sebagai bentuk 
investasi manusia dalam menyiapkan kehidupan sukses di pasar tenaga 
kerja, membangun masyarakat elit masa depan, keluarga produktif, dan 
memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi (Gillis, 2000). 

Harapan demikian bukanlah tanpa tantangan dalam mewujudkannya 
di semua organisasi perguruan tinggi terutama universitas di beberapa 
negara. Globalisasi ekonomi, perubahan geografis, dan pesatnya 
kemajuan teknologi terbukti mempengaruhi secara signifikan kinerja 
sistem pendidikan tinggi. Meskipun demikian, faktor-faktor ini belum 
sepenuhnya direspon secara berhasil oleh beberapa negara berkembang 
terutama di Asia (Gillis, 2000; Holland et al., 2013). Mahasiswa belum 
dibekali secara optimal untuk merespon isu-isu global, dan keterampilan 
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hidup yang mereka kuasai kurang memadai untuk dapat langsung terjun 
ke dunia kerja. Padahal penguasaan kompetensi terutama life skill yang 
diperlukan oleh pasar lapangan kerja sangat penting untuk dapat 
menjamin individu agar mampu bertahan hidup dan memiliki keunggulan 
untuk ikut berkontribusi terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi 
keluarga, masyarakat, bangsa, dan pembangunan nasional.  

 
Hadirin yang saya hormati dan muliakan, 

Sistem pendidikan tinggi di lingkungan negara-negara Asia 
menunjukkan tingkat pertumbuhan signifikan terutama terhadap 
kesempatan memperoleh akses pendidikan khususnya seperti di 
Indonesia sekitar sepuluh tahun terakhir (Welch, 2007). Namun, dari segi 
kualitas kehidupan dan perkembangan beberapa lembaga pendidikan 
tinggi di benua ini masih memperlihatkan perkembangan agak lambat, 
atau secara perlahan-lahan dalam menuju kemajuan yang berarti. 
Terbukti berdasarkan data Human Development Index (HDI), dan university 
ranking di level internasional menunjukkan profil negara-negara Asia dan 
kualitas universitas mereka memang belum memperlihatkan kemajuan 
yang signifikan hingga saat ini. Pertama, dari 186 negara yang terindeks 
dalam daftar HDI 2022 (https://worldpopulationreview.com/country-
rankings/hdi-by-country), terdapat dua negara Asia yang masuk dalam 
10 besar, yakni Hongkong dan Singapura masing-masing pada urutan ke 
5 dan 9. Sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-110 dengan skor 
HDI 0.707 atau berada pada tingkat menengah, satu tingkat di bawah 
Libya (0.708) dan setingkat di atas South Africa (0.705). Posisi tertinggi 
ditempati Norwegia (0.954), dan terendah Nigeria (0.377). Kedua, 
laporan terkini tentang kinerja pendidikan tinggi di seluruh negara, posisi 
10 besar universitas masih didominasi oleh U.S. Kesepuluh top university 
ini meliputi: (1) University of Oxford (U.K.); (2) California Institute of 
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Technology (U.S.); (3) Harvard University (U.S.); (4) Stanford University 
(U.S.); (5) Massachusetts Institute of Technology (U.S.); (6) University of 
Cambridge (U.K.); (7) Princeton University (U.S.); (8) University of 
California, Berkeley (U.S.); (9) Yale University (U.S.); dan (10) The 
University of Chicago (U.S.). Dari 10 universitas top dunia, delapan di 
antaranya berasal dari negara adidaya ini, dan dua dari U.K. 
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022). 
Sementara itu perguruan tinggi di tanah air masih belum menunjukkan 
posisi yang menggembirakan, misalnya jika dibandingkan dengan 
universitas-universitas top Asia. Begitu pula apabila dibandingkan 
dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan 
Singapura, perguruan tiggi kita masih berada di bawah peringkat mereka. 
Apalagi jika dilihat dari daftar Top 100 Universitas yang diterbitkan oleh 
Times Higher Education. Bahkan dalam kelompok 500 University Ranking 
level dunia, belum ada satu pun universitas di tanah air yang juga masuk 
dalam daftar tersebut (https://www. timeshighereducation.com/world-
university-rankings). Begitu juga jika diperhatikan dari daftar 200 
universitas top Asia, perguruan tinggi di tanah air juga belum terdaftar 
dalam peringkat tersebut (https://www.timeshighereducation.com/ 
world-university-rankings/2022/regional-ranking#!). Peringkat top di 
wilayah ini didominasi oleh universitas-universitas dari negara Cina, 
Taiwan, dan Jepang. Yang menarik bahwa Saudi Arabia mempunyai dua 
universitas yang terdaftar dalam 50 top universitas di Asia 
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ 
2022/regional-ranking; https://www.topuniversities.com/university-
rankings/asian-university-rankings/2021).  

Di samping itu untuk pertama kalinya Cina memiliki dua universitas 
yang berhasil terdaftar dalam 20 top universitas dunia sesuai data yang di-
release oleh Time Higher Education 2022 yakni Peking University dan 
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Tsinghua University, dan terdapat 16 perguruan yang masuk ke dalam 
kelompok 200 top universitas. Daftar selengkapnya terlampir pada buku 
pidato pengukuhan ini (https://flipbooks.timeshighereducation.com/ 
19712/60439/index. html?10158). 

Ukuran konteks kinerja daya saing tersebut mengacu pada beberapa 
peringkat universitas dunia diterbitkan menggunakan indikator kinerja 
yang meliputi: teaching (30%), research (30%), citations (30%), (4) international 
outlook (7.5%), dan industry income (knowledge transfer) (2.5%) 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ 
world-university-rankings-2022-methodology. Dari indikator-indikator 
tersebut, reputasi akademik khususnya dalam penelitian merupakan 
indikator yang menonjol dalam penilaian. Tantangan bagi kita semua 
untuk mendorong manajemen institusi pendidikan tinggi di Indonesia 
agar mampu memberikan kontribusi atau dampak yang memuaskan bagi 
masyarakat lokal dan global. Targetnya ke depan adalah bagaimana di 
masa yang akan datang bisa segera terdaftar minimal misalnya masuk 
peringkat 50 top universitas di Asia. Untuk itu perlu mengembangkan 
strategi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang mengacu 
pada indikator-indikator tersebut, dan khsusnya memenuhi standar 
minimal reputasi akademik terutama dalam bidang penelitian dan 
publikasi ilmiah (https://www.topuniversities.com/university-rankings/ 
asian-university- rankings/2021). 
 
Hadirin yang saya hormati, 

Kapasitas kepemimpinan pada sektor pendidikan tinggi dengan 
demikian menghadapi tantangan cukup hebat. Pimpinan perguruan 
tinggi yang mampu mengantisipasi dan merespon tantangan tersebut 
akan menjadi modal strategis untuk dapat membawa perguruan tinggi 
yang mereka pimpin menuju masa depan yang lebih baik. Usaha-usaha 
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peningkatan kinerja perguruan tinggi terbukti menjadi salah satu bagian 
program strategis yang dilaksanakan secara luas baik di lingkungan lokal 
maupun internasional (Burhanuddin, 2017). Kemampuan perguruan 
tinggi khususnya universitas dalam menghadapi tantangan daya saing 
global beserta permasalahannya sangat ditentukan oleh kesiapan 
pimpinan dalam membawa perguruan tinggi untuk menyongsong masa 
depan yang lebih cerah, dan menerapkan pola kepemimpinan efektif 
terutama dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya yang 
dimiliki oleh organisasi (Bygrave, Asik-Dizdar, & Kaur Saini, 2014; K. 
Wolfe & W. Andrews, 2014). Melimpahnya berbagai sarana, fasilitas, 
infrastruktur, dan SDM dengan berbagai tingkat jabatan fungsional 
maupun administratif, bukanlah berarti apa-apa dan tidak bisa menjadi 
jaminan bahwa perguruan tinggi itu akan berhasil menjalankan misinya. 
Melainkan banyak ditentukan oleh sejauhmana kapasitas pimpinan dalam 
melakukan proses empowerment terhadap segenap sumber daya yang 
dimiliki perguruan tinggi itu. Tugas memimpin sesungguhnya bukan lagi 
sekedar bagaimana mempengaruhi para anggota agar mereka mau bekerja 
sesuai dengan tujuan organisasi, melainkan bagaimana sang pimpinan 
mampu mempengaruhi mereka melalui proses penyaluran potensi dan 
kekuatan yang dimiliki oleh para anggota itu untuk dapat memberikan 
“dampak” atau prestasi terbaik bagi lembaga pendidikan tempat mereka 
bekerja. Paadigma demikian sesuai dengan konsep kontemporer leadership 
yang bisa dimaknai sebagai “the capacity to influence others by unleashing their 
power and potential to impact the greater good” (Blanchard, 2007).  
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Hadirin yang saya hormati. 
Paparan di atas sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap kinerja 

manajemen dan kepemimpinan perguruan tinggi yang diharapkan 
mampu menjalankan misi perguruan tinggi secara efektif dalam rangka 
menjamin keunggulan organisasi pendidikan itu dalam usaha-usaha 
membekali para mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dan 
keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh sektor publik dan pasar 
lapangan kerja profesional di masa-masa yang akan datang (Ahmad, 2015; 
Bridgstock & Jackson, 2019; Hines & Suarez, 2017; Lyz & Opryshko, 
2016). Selain sebagai pemrakarsa penyelenggara pembelajaran, penelitian-
penelitian, dan pengabdian kepada msyarakat,  universitas sebagai 
bagian dari organisasi penyelenggara pendidikan memiliki peran sentral 
untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui usaha-usaha 
transformasi peserta didik atau mahasiswa menjadi kader-kader sumber 
daya potensial masyarakat, pembangunan, dan calon tenaga kerja yang 
memiliki kapasitas individual dan keterampilan-keterampilan unggulan 
untuk dapat bekerja di berbagai sektor kehidupan (Bolden, Petrov, 
Gosling, & Bryman, 2009; Bryman, 2007). 

Tantangan utama para pemimpin perguruan tinggi khususnya 
universitas adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup 
institusi mereka (survive) di dalam lingkungan yang berubah sangat cepat 
dan kompetitif (Ahmad, 2015; Bygrave et al., 2014; Magnier-Watanabe, 
Watanabe, Aba, & Herrig, 2017). Pengembangan universitas-universitas 
bermutu di belahan dunia manapun memerlukan suatu sistem yang 
akuntabel dan stabilitas tinggi guna menjamin keberlangsungan 
manajemen pendidikan dalam berbagai aspek secara proporsional (World 
Bank, 2017). Bahkan yang terpenting adalah bahwa keberhasilan sebuah 
perguruan tinggi khsusunya universitas sangat ditentukan oleh 
ketersediaan para dosen berkualitas tinggi, support staff yang berkomitmen 
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terhadap organisasi dan pekerjaan, mahasiswa-mahasiswa yang terdidik 
dan terlatih dengan baik, dan sarana-prasarana yang memadai. Unsur-
unsur ini justru belum dipenuhi secara optimal oleh kebanyakan 
perguruan tinggi di Asia. Seiring dengan perubahan-perubahan internal 
dan eksternal organisasi yang bersifat dinamis dan situasional, 
implementasi program-program peningkatan mutu ataupun kinerja 
perguruan tinggi, sangat kuat dipengaruhi oleh contingency factors. Budaya 
organisasi (organizational culture) yang secara natural dan by design sangat 
mungkin telah tertanam dalam struktur organisasi universitas telah 
diperdebatkan sebagai salah satu variabel penting yang dapat menentukan 
keberhasilan kepemimpinan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa 
jenis budaya organisasi yang diterapkan di tempat kerja mempengaruhi 
bagaimana pemimpin dan para pengikut (followers) mereka bekerja.  

 
Hadirin yang saya hormati, 

Melalui karya tulis berupa buku pidato pengukuhan ini, 
promovendus memperkenalkan topik orasi ilmiah tersebut yang 
dikembangkan berdasarkan beberapa temuan hasil studi/riset yang 
dilakukan di beberapa sekolah dan universitas-universitas (sampel) di 
Indonesia. Berdasarkan paparan singkat di atas, secara spesifik buku 
pidato pengukuhan ini mendiskusikan pokok-pokok temuan hasil 
penelitian dan kajian dengan megacu kepada beberapa fokus sebagai 
berikut: (1) Hakikat budaya organisasi, (2) jenis budaya organisasi yang 
diadopsi di dalam organisasi universitas; (3) hubungan budaya organisasi 
dengan efektivitas kepemimpinan; (4) konteks situasional organisasi; (5) 
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepemimpinan universitas; 
(6) pengaruh budaya organisasi terhadap budaya akademik mahasiswa di 
universitas; dan (7) bagaimana strategi pemimpin universitas dapat 
meningkatkan kinerja organisasi universitas dan budaya akademik 
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mahasiswa melalui pengembangan budaya organisasi yang sesuai dengan 
tuntutan situasional organisasi. 
 
Hakikat Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor situasional organisasi, 
dan dipandang oleh para peneliti sebagai isu sentral dan penting untuk 
dikaji dan diteliti. Meskipun demikian, belum banyak peneliti yang 
memfokuskan perhatian pada dimensi budaya organisasi ini dan 
mengembangkan model pengukurannya secara komprehensif dan detail. 
Budaya organisasi bisa muncul berkembang di lingkungan kerja dan 
potensial berasal dari berbagai faktor organisasional. Didefinisikan 
sebagai suatu sistem yang terbentuk dari empat komponen atau elemen, 
yakni nilai, asumsi-asumsi, keyakinan, dan norma (Burhanuddin, 2019; 
McKee, Kemp, & Spence, 2013). Elemen-elemen ini dibawa dan 
diadopsi oleh para individu ke dalam organisasi. Keempat unsur tersebut 
selanjutnya bisa berfungsi menjadi pengikat dan pemersatu para anggota 
di dalam organisasi. Budaya organisasi atau di dalam kebanyakan literatur 
sering disebut organizational culture (OC), dan dapat dimanifestasikan 
melalui empat level: artifacts, perspectives, values, and assumptions (McKee et 
al., 2013). Universitas sebagai organisasi secara potensial mengadopsi 
jenis-jenis budaya organisasi tertentu, meliputi jenis budaya birokratik, 
klan, pasar, adhokrasi, inovasi, dan suportif (Burhanuddin, 2019). Variasi 
budaya organisasi yang berkembang di lingkungan tempat kerja juga 
ditemukan terbukti mempengaruhi efektivitas kepemimpinan (Kwantes 
& Boglarsky, 2007). Fenomena ini mempengaruhi cara bagaimana 
anggota dan pemimpin bekerja dalam mencapai tujuan, dan 
melaksanakan misi organisasi (McKee et al., 2013). Pemimpin di 
perguruan tinggi khususnya universitas sebagai sebuah organisasi perlu 
memiliki kapasitas dalam mengembangkan budaya-budaya organisasi 
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yang kompatibel atau sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional, 
responsif terhadap masalah ekologi dan sosial (Bygrave et al., 2014). 
 
Jenis-Jenis Budaya Organisasi 

Studi dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh pada kebanyakan 
organisasi publik telah memberikan para peneliti dan praktisi wawasan 
tentang konstruksi budaya organisasi. Mereka menyimpulkan bahwa 
seseorang akan menemukan beberapa jenis budaya organisasi yang 
dipraktikkan pada kebanyakan organisasi atau di tempat kerja. Ini 
meliputi jenis budaya organisasi birokrasi, suportif, klan, adhokrasi, pasar, 
dan inovatif (Kim S Cameron & Quinn, 2011; Ferreira & Hill, 2008; Lok 
& Crawford, 2004; Wallach, 1983). Model birokrasi lebih memperhatikan 
aturan kerja, standar, keandalan, prediktabilitas, dan efisiensi. Budaya 
suportif di sisi lain menaruh perhatian pada harmoni dan hubungan erat 
antar anggota, kehalusan, ramah, keterbukaan, kepercayaan, keamanan, 
keadilan, dan saling pengertian antar individu (Wallach, 1983). Jenis 
budaya organisasi klan dijelaskan oleh Cameron & Quinn (2006) di mana 
para anggota diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Kerja tim, 
partisipasi, pemberdayaan, kekompakan, dan komitmen organisasi 
menggambarkan cara para pemimpin dan pengikut bekerjasama. 
Sementara jenis adhocracy menyediakan lingkungan yang dinamis di 
tempat kerja di mana para anggota bertindak kreatif, dinamis, inovatif, 
dan menggunakan program kewirausahaan dan peluang. Model yang 
berorientasi pasar menghargai produktivitas anggota yang lebih tinggi, 
keuntungan perusahaan, melakukan penetrasi pasar, dan persaingan. 
Yang terakhir, para pemimpin yang berada di lingkungan organisasi 
berbudaya inovatif biasanya berusaha mendorong para anggotanya untuk 
mengejar prestasi yang lebih tinggi dengan dukungan motivasi dan moral 
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yang kuat. Tipe ini memiliki kesamaan dengan organisasi yang 
berorientasi pasar.  

Jenis-jenis budaya tersebut diprediksi akan mewarnai sebuah 
organisasi universitas, dan secara otomatis membedakan universitas satu 
dengan lainnya. Fenomena ini menjadi tantangan bagi para pemimpin 
pendidikan khususnya pimpinan organisasi universitas yang bekerja 
dalam sistem organisasi yang kompleks. Pemimpin universitas harus 
akrab dengan konteks organisasi dan budaya yang tertanam (Datnow & 
Castellano, 2001; Ferreira & Hill, 2008; Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008). 
Faktor situasional dinamis budaya harus dipertimbangkan dalam 
menerapkan semua jenis model kepemimpinan dengan sukses (Schein, 
2010) – untuk memastikan pencapaian kinerja kepemimpinan yang lebih 
tinggi dalam memimpin staf atau anggota dalam organisasi universitas. 
 
Hadirin yang berbahagia, 
Hubungan Budaya Organisasi dengan Efektivitas Kepemimpinan 

Para peneliti dan penulis meyakini bahwa budaya organisasi dibentuk 
oleh unsur manusia atau lingkungan. Budaya organisasi yang tumbuh di 
dalam lingkungan organisasi dapat menjadi perekat individu dan 
lingkungan, serta mampu menciptakan identitas organisasi (Kwantes & 
Boglarsky, 2007). Penelitian-penelitian dalam bidang manajemen 
pendidikan menemukan bahwa budaya organisasi mempengaruhi 
penciptaan suasana kerja di mana para anggota organisasi misalnya para 
karyawan dapat bekerja dengan rasa aman dan stablititas organisasi yang 
terjaga. Mengalami stabilitas dan perasaan aman atas pekerjaan mereka 
(Lincoln, 2010). Di mana organisasi telah berhasil mempertahankan 
karyawan yang berkualitas, itu karena mereka merasa aman, dan 
menemukan stabilitas sebagai karyawan di dalam organisasi (Gibson, 
Ivancevich, Donnelly, & Konopaske, 2006). Namun, Gibson dan tim 
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mengakui bahwa sampai akhir-akhir ini peneliti mengalami kesulitan 
dalam mengukur bagaimana elemen ini memengaruhi efektivitas 
organisasi, dan membandingkan bentuk-bentuk budaya yang terutama 
menentukan efektivitas pendekatan manajemen yang diterapkan oleh 
para pemimpin di tempat-tempat kerja. 

Penelitian-penelitian internasional berhasil melakukan studi, yang 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara budaya 
organisasi dan kinerja manajemen. Khususnya budaya yang lebih 
mementingkan pemberdayaan kapasitas sumber daya dalam mencapai 
kepuasan intrinsik pada pekerjaan atau prestasi kerja – ditemukan terkait 
kuat dengan efektivitas kepemimpinan. Bagaimana hubungan ini bekerja? 
diilustrasikan pada Gambar 1. Pemimpin organisasi universitas, dengan 
demikian perlu mempertimbangkan budaya organisasi sebagai elemen 
situasional yang mempengaruhi cara mereka mengelola orang, dan 
tanggapan orang terhadap kontribusi untuk pencapaian tujuan lembaga 
pendidikan. Strategi untuk mendiagnosis dan mempengaruhi budaya 
organisasi yang ada. 

Budaya organisasi merupakan hal kompleks dan sebagai fenomena 
alam dan lingkungan serta sulit dipahami. Memahami budaya berarti kita 
mencoba untuk belajar tentang aturan formal dan informal yang berbeda. 
Pemimpin perlu memahami cara individu atau berperilaku dan bekerja 
untuk mencapai tujuan tertentu. Kesuksesan dan kemampuan pimpinan 
dalam mempertahankan eksistensi suatu organisasi antara lain tergantung 
pada kemampuannya dalam mengenal dan menilai kondisi budaya yang 
ada. Dia harus mengerti agenda tersembunyi dari elemen organisasi ini 
dan tradisi atau nilai-nilai yang tertanam dalam sistem organisasi (Bush & 
Middlewood, 2005; Champoux, 2003; Wallach, 1983). 

Pendekatan diagnostik adalah evaluasi yang sistematis proses 
terhadap budaya organisasi. Pemimpin dan manajer dapat melakukan 
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proses ini melalui dua perspektif. Pertama, mereka bekerja sebagai orang 
luar yang menilai pekerjaan yang ditawarkan dalam organisasi. Kedua, 
sebagai orang internal setelah menduduki suatu posisi. Wallach (1983, p. 
32) berpendapat bahwa “tidak ada budaya baik atau buruk”. Keefektifan 
budaya tertentu tergantung pada sejauh mana kesesuaian atau kesesuaian 
budaya yang ada untuk kebutuhan organisasi dan karyawan. Di dalam 
kasus tertentu misalnya, model partisipatif atau gaya demokratis dalam 
mengelola sebuah lembaga pendidikan mungkin tidak akan efektif 
manakala melibatkan organisasi yang memiliki struktur sangat ketat dan 
para anggotanya tidak independent. Di samping itu kemungkinan 
disebabkan oleh iklim yang sangat birokratis, di mana para anggota dan 
pimpinan mungkin enggan duduk bersama untuk mencapai tujuan 
bersama. Pimpinan misalnya tidak menunjukkan sikap suportif terhadap 
para anggota. Oleh karena itu perilaku kepemimpinan tidak diterima 
secara sukarela oleh para anggota yang dipimpin. Pada sisi lain, ketika 
pimpinan misalnya membangun budaya organisasi yang mendukung 
dicirikan oleh fleksibilitas, kesempatan yang sama untuk belajar (Yukl, 
2010), membuka akses informasi, sumber daya, dan dukungan (Avolio & 
Gardner, 2005), efektivitas partisipatif kepemimpinan lebih efektif. Pada 
gilirannya memungkinkan pemimpin tersebut bersama para anggotanya 
dapat bekerja lebih produktif. 

Harapan, nilai, dan sikap yang mewarnai budaya organisasi tertentu 
akan mempengaruhi semua individu, kelompok di dalamnya, serta semua 
proses pelaksanaan fungsi organisasi. Beberapa anggota organisasi 
misalnya ditemukan secara otomatis terdorong untuk menjadi warga 
negara yang baik karena terpengaruh oleh lingkungan organisasi yang ada. 
Dengan demikian, jika eksekutif mengharapkan budaya ini dan 
menganggapnya menguntungkan bagi kinerja organisasi, maka mereka 
perlu difasilitasi untuk mengadopsi perilaku seperti itu. Di sisi lain, jika 



16  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

organisasi merancang mekanisme layanan pelanggan yang berkualitas 
sebagai prosedur permanen, maka perilaku bawahan yang menunjukkan 
model layanan berkualitas ini perlu mendapatkan pengakuan dan 
imbalan. Bartol dan tim (2002) mengusulkan beberapa langkah yang 
dapat diterapkan oleh para pemimpin dan pengikut dalam mengelola 
budaya organisasi. Ini meliputi: (1) menggali nilai dan norma yang 
beroperasi di dalam sistem organisasi; (2) mendiskusikan pedoman 
sebagai arahan bagi orang-orang berperilaku dalam mencapai tujuan; (3) 
merumuskan norma-norma yang dianggap sebagai memberikan nilai 
positif bagi efektivitas organisasi; (4) mengidentifikasi kesenjangan antara 
norma dan hal-hal positif yang dianggap penting untuk membina 
lingkungan organisasi yang efektif; (5) menutup kesenjangan dengan 
membangun kesepakatan tentang norma-norma baru, dan (6) merancang 
cara untuk mendorong anggota untuk mengikuti aturan-aturan yang telah 
ditetapkan. dapat diterapkan dengan menggunakan sistem penghargaan 
untuk kinerja apa pun yang berhasil ditunjukkan oleh seluruh staf. 
 
Konteks Situasional Organisasi dan Gaya Kepemimpinan 

Praktisi serta pemimpin dan manajer, dan khususnya peneliti perlu 
memahami dengan baik konteks di mana gaya kepemimpinan dan 
manajemen diterapkan. Untuk pembahasan tentang faktor-faktor 
kontekstual organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku 
dan keberhasilan manajemen dan kepemimpinan, dua teori kontingensi 
diperkenalkan, yakni Fiedler’s Contingency Model dan House’s Path Goal Theory 
of Leadership (Fiedler, 1981; Vroom & Jago, 1988; Yukl, 2010). Kedua 
teori tersebut dipilih sebagai dasar studi karena berhubungan kuat dengan 
faktor-faktor situasional kepemimpinan dan menjadi dasar bagi 
pengembangan model-model kepemimpinan situasional yang 
dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek situasional 
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dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif di 
lingkungan organisasi universitas. 
 
Fiedler’s Contingency Model  

Proposisi dasar model kontingensi Fiedler adalah bahwa efektivitas 
manajemen tergantung pada sejauh mana manajer dan leader mampu 
mengendalikan situasi dan memilih gaya manajemen yang tepat untuk 
mendorong kinerja organisasi yang efektif (Fiedler, 1964). Tingkat 
kontrol situasional bergerak secara dinamis dari tinggi ke rendah. Perilaku 
manajemen yang ditunjukkan oleh pemimpin yang memiliki posisi 
kontrol tinggi dapat menghasilkan kinerja organisasi yang dapat 
diprediksi. Para pemimpin ini dapat secara efektif mengelola karyawan di 
tempat kerja karena mereka mampu mempengaruhi pencapaian hasil 
kerja para anggota. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kontrol situasi 
yang rendah kemungkinan tidak memiliki dampak yang signifikan 
terhadap kinerja karyawannya, karena pengaruhnya terhadap lingkungan 
kerja sangat kecil. Efektivitas gaya manajemen, atau sistem, dipengaruhi 
oleh situasi yang dihadapi para pemimpin di sebagian besar organisasi. 

Berkenaan dengan proposisi ini, Fiedler (1964) mengidentifikasi tiga 
dimensi kontrol situasional: hubungan pemimpin-pengikut, struktur 
tugas, dan kekuasaan atau power yang dimiliki pimpinan. Hubungan antara 
pemimpin-pengikut mencerminkan kondisi di mana para pemimpin 
mendapat dukungan, loyalitas, dan kepercayaan dari kelompok kerja. Dia 
mengisyaratkan ini sebagai dimensi paling penting yang harus 
dipertimbangkan oleh para eksekutif organisasi. Karyawan yang 
mengalami adanya hubungan baik akan terdorong untuk melakukan 
layanan-layanan berkualitas dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 
organisasi. Struktur tugas menggambarkan adanya struktur yang jelas dan 
mampu menjadi petunjuk atau informasi tentang bagaimana suatu 
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pekerjaan dilaksanakan. Apabila seorang pimpinan atau manajer bekerja 
di lingkungan organisasi yang memiliki rincian tugas jelas dan terstruktur 
(tujuan, prosedur, volume, jadwal, dan instruksi yang jelas), maka mereka 
memiliki lebih banyak akses untuk mengendalikan kelompok, dan secara 
efektif bisa mempengaruhi kinerja para anggota. Dimensi terpenting 
ketiga adalah kekuatan posisi. Pemimpin memiliki kekuatan formal untuk 
melaksanakan fungsi motivasi dalam kepemimpinan staf dan 
memberikan sanksi terhadap anggota yang tidak disiplin. Sebaliknya 
dengan power yang dimiliki itu, memungkinkan sang pemimpin lebih 
memiliki legitimasi untuk dapat memberikan penghargaan terhadap 
mereka yang berprestasi. Melalui cara ini, para pemimpin dalam sistem 
manajemen perguruan tinggi akan mendapatkan dukungan dari mereka. 
Jika tidak, mereka tidak dapat memimpin anggota mereka secara efektif. 

Untuk mendukung teori tersebut, Fielder (1964) mengembangkan 
skala Least Preferred Co-Worker (LPC) yang paling tidak disukai untuk 
menentukan situasi seperti apa yang akan dialami oleh para pemimpin 
universitas, dan mengidentifikasi gaya manajemen atau kepemimpinan 
mana yang sesuai untuk situasi tertentu. Meskipun skala ini diakui 
memiliki validitas yang agak tidak mencukupi, model kontingensi Fiedler 
memiliki dukungan kuat dari penelitian selanjutnya (Grant, 2008). Hal ini 
menunjukkan bahwa efektivitas manajemen dapat diperoleh dengan 
memilih gaya manajemen yang sesuai dengan situasi yang ada. Organisasi 
tidak dapat secara efektif menerapkan gaya kepemimpinan tertentu 
seperti model manajemen partisipatif atau demokratis ketika gaya 
tersebut tidak sesuai dengan situasi yang ada di tempat kerja. Sebaliknya, 
para pemimpin perlu memodifikasi tingkat kontrol situasional untuk 
memastikan bahwa gaya partisipatif atau demokratis dapat digunakan 
secara efektif dalam melibatkan orang di tempat kerja. Fiedler (Fiedler, 
1981) memperkenalkan gaya kepemimpinan berorientasi tugas dan 
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hubungan yang dapat digunakan oleh para pemimpin dalam memimpin 
orang-orang dalam situasi organisasi. Kedua gaya tersebut ternyata efektif 
tergantung pada faktor-faktor situasional tersebut (kekuatan posisi 
pemimpin, kualitas hubungan manusia, struktur tugas) ketika 
kepemimpinan dipraktikkan. 
 
Hadirin yang saya hormati, 
House’s Path Goal Theory of Leadership  

Path goal theory pertama kali diperkenalkan oleh House (1971). Secara 
luas mendefinisikan dua bentuk orientasi manajemen, yakni consideration 
behaviour dan initiating structure (Yukl, 2002). Consideration behaviour memiliki 
prinsip bahwa kepemimpinan lebih berkonsentrasi pada kebutuhan 
individu, membangun iklim organisasi yang menguntungkan, dan 
melibatkan karyawan dalam hal-hal penting organisasi. Adapun initiating 
structure memiliki prinsip kepemimpinan yang menerapkan gaya direktif, 
di mana leader dan manajer biasanya memberikan bimbingan khusus 
kepada bawahan dan meminta mereka untuk melaksanakan tugas yang 
diberikan dengan mengikuti aturan, perintah, prosedur, dan jadwal yang 
ditetapkan oleh pimpinan. 

Versi terbaru teori path goal (House, 1971; House & Mitchell, 1974) 
memasukkan 'manajemen partisipatif' sebagai salah satu dari empat 
perilaku kepemimpinan: (1) kepemimpinan suportif, (2) kepemimpinan 
direktif, (3) kepemimpinan partisipatif, dan (4) kepemimpinan yang 
berorientasi pada prestasi. Banyak literatur tentang kepemimpinan 
mengidentifikasi empat gaya kepemimpinan dasar termasuk partisipatif, 
demokratis, otokratis, dan laissez-faire (Mondy, Gordon, Sharplin, & 
Premeaux, 1990). Di sisi lain, McCrimmon (2007) menyebutkan tiga gaya 
kepemimpinan asli: partisipatif, otokratis, dan laissez-faire. Yang pertama 
terkait dengan gaya manajemen partisipatif. Gaya kepemimpinan 



20  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

partisipatif dan demokratis yang berlawanan dengan gaya otokratis, 
bergantung pada asumsi teoritis yang sama diterapkan dalam studi 
kepemimpinan lain di bawah konstruksi yang berbeda seperti kolaboratif 
(Andrews & Crowther, 2002), kepemimpinan bersama dan paralel 
(Andrews & Crowther, 2002). Para anggota yang dipimpin diasumsikan 
memiliki bakat, kemampuan, dan motivasi internal yang berpotensi 
mendukung mereka untuk bekerja secara mandiri. Dalam konteks ini, 
ketika bawahan memiliki semua faktor atau kapasitas tersebut, maka 
manajer tidak perlu menerapkan kontrol yang ketat. Tidak perlu 
menggunakan pendekatan otokratis misalnya dengan memaksa bawahan 
untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi secara efektif. Gaya 
kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian hasil berfokus pada 
pencapaian tujuan yang lebih tinggi, peningkatan kinerja, dan bergantung 
pada keyakinan bahwa bawahan dapat berhasil mencapai tujuan 
organisasi. 

Path goal theory berpendapat bahwa dampak perilaku manajerial 
terhadap kinerja para anggota dan kualitas hasil pekerjaan mereka 
tergantung pada faktor-faktor situasional meliputi antara lain 
karakteristik individu dan jenis tugas yang dibebankan kepada mereka 
sebagai bawahan. House (1971) mengidentifikasi karakteristik kunci 
individu seperti fokus pengendalian atau kontrol, pengalaman kerja, 
kemampuan, dan kebutuhan sosial. Elemen-elemen lainnya dari 
karakteristik tugas atau faktor organisasional seperti jenis tugas, sistem 
komunikasi, struktur organisasi, sifat kerja kelompok, dan model 
interaksi personil dapat memediasi efek sistem manajemen yang 
diterapkan di tempat kerja (Burhanuddin, 2013). Alasannya adalah bahwa 
variabel situasional ini berpotensi menentukan persepsi karyawan tentang 
gaya manajemen yang diterapkan oleh manajer di organisasi maupun 
perusahaan. Oleh sebab itu House dan Micthell (1974) menyarankan 
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bahwa efektivitas gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis 
tergantung pada aspek-aspek situasional ini. Kedua peneliti ini 
memperkirakan bahwa jenis manajemen partisipatif tepat digunakan 
ketika pekerjaan-pekerjaan organisasi telah dirancang memberikan kesan 
menantang, dan biasanya efektif untuk para anggota yang memiliki 
karakteristik pribadi independen. 

Teori ini berpendapat bahwa faktor-faktor situasional tersebut 
memiliki hubungan sebab akibat dalam konteks perilaku manajerial 
terutama perilaku partisipatif yang diterapkan untuk meningkatkan 
kinerja staf dalam organisasi. Penerapan gaya manajemen ini perlu 
disesuaikan dengan konteks praktik kepemimpinan yang berbeda, 
terutama ketika berhadapan dengan proses pemberdayaan sumber daya 
manusia dalam organisasi. Perlu dicatat, untuk tujuan pembahasan 
temuan-temuan penelitian ini, tidak semua faktor situasional diturunkan 
dari teori-teori ini. Paparan dalam buku pidato pengukuhan ini hanya 
berfokus pada faktor individu dan organisasi yang juga diakui sebagai 
faktor moderator efektivitas manajemen dan kepemimpinan (Fiedler, 
1964, 1981; Jones & George, 2006; Yukl, 2010). Indikator faktor 
kontingensi dirangkum dalam uraian berikut. 
 
Hadirin yang saya hormati, 
Indikator-indikator Faktor Kontingensi 

Efektivitas kepemimpinan organisasi tergantung antara lain pada 
faktor individu dan organisasi yang dapat mewarnai suatu konteks di 
mana suatu sistem manajemen sedang dipraktekkan (Fiedler, 1981; 
Robbins, Bergman, Stagg, & Coulter, 2006; Yukl, 2010). Kedua faktor ini 
diperlakukan sebagai variabel eksogen yang diprediksi mempengaruhi 
efek dari kepemimpinan organisasi misalnya di universitas terhadap 
variabel terikat (dependent variables) lainnya.  
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Faktor individu bisa mencakup aspek demografik seperti usia, jenis 
kelamin, status perkawinan, pendidikan, masa kerja, tingkat atau pangkat 
pada posisi, gaji, motif pribadi, nilai, dan sikap. Semua unsur ini diprediksi  
mempengaruhi bagaimana bawahan memandang perilaku manajer 
(Hanisch & Hulin, 1990; Kim, 2002). Mereka berpotensi mempengaruhi 
kinerja manajemen karena para individu sebagai anggota organisasi 
membawa motif, nilai, dan karakteristik mereka yang menentukan 
perilaku bagaimana mereka bekerja (Jones & George, 2006). Dengan 
demikian, dapat diamati bahwa kelompok individu tertentu mungkin 
tidak cocok jika dipimpin menggunakan model atau gaya kepemimpinan 
partisipatif. Mereka biasanya tidak aktif dalam proses pengambilan 
keputusan dan cenderung menunggu pimpinan mereka yang membuat 
keputusan-keputusan itu. Lebih bermasalah lagi jika model 
kepemimpinan ini digunakan di tengah-tengah kelompok bawahan yang 
tidak memiliki secara memadai pengetahuan, pendidikan, keterampilan, 
dan pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan. 

Individu demikian tidak dapat menghasilkan nilai tambah untuk 
setiap sistem manajemen inovatif yang telah dibangun oleh pemimpin 
organisasi. Penerimaan atau sikap para anggota terhadap gaya manajemen 
tertentu mungkin juga ditentukan oleh jenis kelamin. Karyawan wanita, 
misalnya, diperkirakan lebih menyukai gaya partisipatif daripada yang 
dilakukan karyawan pria. Dalam konteks praktik kepemimpinan, Jones 
dan George (2006) melaporkan beberapa penelitian yang mendukung 
argumen bahwa pemimpin perempuan cenderung lebih partisipatif dalam 
memimpin orang di tempat kerja. Namun, dalam hal efektivitas, wanita 
dan pria pada dasarnya memiliki kesempatan sama untuk mencapai 
keberhasilan tersebut (Jones & George, 2006). Yang menarik temuan dari 
meta-analisis yang dilakukan oleh Roth et al. (2012) menunjukkan bahwa 
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perilaku kinerja karyawan wanita lebih tinggi daripada pria. Namun, 
dalam hal promosi jabatan, kelompok anggota wanita lebih rendah 
daripada laki-laki (Wallace & Marchant, 2011). Fenomena ini 
kemungkinan adanya pengaruh penyikapan yang bias terhadap kelompok 
anggota wanita, yang memastikan bahwa pekerjaan khususnya posisi 
manajerial terbatas hanya untuk laki-laki (Wallace & Marchant, 2011; 
White, Carvalho, & Riordan, 2011). Perempuan memiliki akses terbatas 
untuk dipromosikan ke posisi-posisi yang lebih bagus dan tinggi. Isu-isu 
tersebut tetap menjadi tantangan bagi para pemimpin universitas. Mereka 
harus mempertimbangkan ini faktor situasional yang ada karena mereka 
menentukan efektivitas organisasi di masa depan. 

Faktor organisasi meliputi ukuran, sejarah organisasi, jenis atau 
sektor pekerjaan, struktur, model komunikasi dan hubungan, dan desain 
pekerjaan (Hackman & Oldham, 1980; Likert, 1967). Ukuran mengacu 
pada seberapa besar suatu organisasi dalam hal jumlah karyawan (Bartol 
et al., 2002; Serenko, Bay, Bontis, & Hardie, 2007). Jenis, status atau 
sektor pekerjaan berkaitan dengan apakah mereka bekerja pada sektor 
swasta atau organisasi publik. Didirikan untuk tujuan akademis, layanan, 
manufaktur, atau industri (Cabrera, Ortega, & Cabrera, 2003; Vaccaro, 
Jansen, Bosch, & Volberda, 2012). Sejarah berkaitan dengan usia suatu 
organisasi (Huang, 1997). Struktur menggambarkan bagaimana hal itu 
diatur dalam istilah fungsi atau divisi. Model komunikasi dapat 
digambarkan sebagai formal atau informal, memiliki hubungan 
ketergantungan atau independen, atau struktur vertikal atau horizontal 
(Gibson et al., 2006). Desain pekerjaan berkaitan erat dengan bagaimana 
desain organisasi bekerja yang dapat memberikan motivasi internal 
kepada karyawan dan memfasilitasi mereka untuk bekerja secara efektif 
(Hackman & Oldham, 1980).  
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Budaya suatu organisasi juga dihasilkan dari sejumlah faktor 
organisasi, terbetuk dari hasil sharing berbagai keyakinan, harapan, nilai, 
norma, dan rutinitas-yang mempengaruhi cara atau bagaimana sesorang 
bekerja dan berhubungan sama lain terutama dalam mencapai tujuan 
organisasi (Champoux, 2003; Gibson et al., 2006; Lok & Crawford, 
2004). Oleh sebab itu bisa dilukiskan bahwa budaya organisasi ini berawal 
dari nilai-nilai dan norma-norma yang dibawa dari lingkungan masyarakat 
(Jones & George, 2006). Kehadirannya dapat mengkonsolidasikan 
berbagai asumsi dan tujuan para anggota (Russell, 2001). Kemudian 
dipelihara dan diterapkan oleh mereka karena diyakni mampu 
mengembangkan budaya kerja tertentu di dalam lingkungan tempat kerja. 

Nilai-nilai dan norma-norma ini menentukan bagaimana segala 
sesuatunya bekerja dalam struktur organisasi, dan mempengaruhi prestasi 
kerja karyawan. Manajer kemudian harus mampu mempertahankan atau 
mengubah budaya kerja tertentu sehingga mereka berkontribusi pada 
keberhasilan organisasi (Wallach, 1983). Harapan, nilai, dan sikap budaya 
organisasi mempengaruhi semua individu, kelompok di dalamnya, serta 
semua proses pelaksanaan organisasi. Beberapa anggota organisasi 
misalnya secara otomatis didorong untuk menjadi warga negara yang baik 
karena terpengaruh oleh lingkungan organisasi yang ada. Jadi, jika 
eksekutif mengharapkan budaya ini, dan menganggapnya 
menguntungkan bagi kinerja organisasi, bawahan kemudian perlu 
difasilitasi untuk mengadopsi perilaku tersebut. Di sisi lain, jika organisasi 
merancang layanan pelanggan yang berkualitas sebagai prosedur 
permanen, maka perilaku bawahan yang menunjukkan kualitas layanan 
ini perlu mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Banyak peneliti yang 
telah menemukan bahwa budaya organisasi mempengaruhi efektivitas 
penciptaan suasana lingkungan kerja di mana para anggota dapat 
mengalami stabilitas sistem manajemen dan terpenuhinya rasa aman atas 
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pekerjaan yang mereka lakukan. Faktor ini juga mampu menciptakan a 
sense of organizational identity. Di lingkungan kerja yang menyediakan 
suasana positif dirasakan oleh para anggota mampu mempertahankan 
para anggota atau staf yang berkualitas. Alasannya adalah bahwa mereka 
sebagai bawahan (subordinates) merasa aman, dan dapat menemukan 
stabilitas sebagai karyawan di dalam organisasi (Gibson et al., 2006). 
Diskusi tentang faktor kontingensi dengan demikian mengarahkan paper 
ini untuk mengeksplorasi kerangka teoritis atau model yang 
menghubungkan faktor individu dan organisasi dengan kinerja pimpinan 
universitas. 
 
Hadirin yang saya hormati,  
Mengukur Kinerja Kepemimpinan Organisasi Universitas 

Kinerja kepemimpinan staf universitas dalam makalah ini dikaitkan 
dengan pelaksanaan praktik kepemimpinan baik yang diterapkan pada 
posisi sebagai pemimpin maupun manajer di lingkungan organisasi 
perguruan tinggi. Keduanya secara teoritik berperan secara dominan 
terhadap pengelolaan komponen-komponen organik administratif dan 
layanan-layanan kepemimpinan dalam fungsi pembinaan meliputi 
misalnya urusan kurikulum, personel, fasilitas, keuangan, peserta didik, 
dan hubungan masyarakat atau kerja sama. 

Berdasarkan temuan studi oleh Robinson et al. (2008), indikator yang 
digunakan dalam mengukur efektivitas kepemimpinan universitas dapat 
dikelompokkan ke dalam lima dimensi: (1) perumusan visi, misi dan 
tujuan; (2) manajemen sumber daya strategis; (3) perencanaan, 
koordinasi, penilaian kinerja belajar mengajar atau pembelajaran; (4) 
peningkatan profesional melalui promosi dan partisipasi para anggota 
dalam pengembangan diri; dan (5) menyediakan lingkungan kerja 
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pendukung. Kepemimpinan universitas (secara kolektif) dapat dikatakan 
berhasil manakala kelima dimensi tersebut secara efektif telah diterapkan. 

Studi lain oleh Bryman (2007) menemukan beberapa perilaku yang 
berhubungan dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen 
organisasi perguruan tinggi termasuk universitas. Bentuk-bentuk perilaku 
ini meliputi: (1) pemimpin memiliki visi yang jelas; (2) mengatur segenap 
departemen untuk memfasilitasi para anggota dalam memahami visi misi 
organisasi; (3) memiliki perhatian serius terhadap kepentingan para 
anggota yang dipimpin; (4) memperlakukan staf secara adil dan dengan 
penuh integritas; (5); dapat dipercaya dan memiliki integritas pribadi 
tinggi; (6) mendorong partisipasi dan komunikasi secata terbuka; (7) 
berkomunikasi dengan baik  dalam memberikan arahan kepada para 
anggota; (8) menjadi suri tauladan dan memiliki kredibilitas tinggi; (9) 
menciptakan suasana kerja kolegial; (10) proaktif dalam mewakili 
departemen di tingkat lokal dan internasional; (11) perhatian penuh 
kepada kepentingan universitas; memberikan umpan balik tentang 
kinerja para anggota; (12) menyediakan sumber daya dan menyesuaikan 
beban kerja para dosen untuk merangsang mereka dalam memanfaatkan 
berbagai kesempatan scholarships dan research grants; (13) mengadakan 
kontrak kerja akademik bersama para anggota atau tim universitas untuk 
bersama-sama meningkatkan reputasi universitas; dan (14) 
berkomunikasi efektif dengan para anggota tentang arah dan kebijakan 
universitas ke depan. Pemenuhan bentuk-bentuk perilaku demikian 
sangat penting bagi pimpinan perguruan tinggi dalam meningkatkan 
kapasitas bersaing di lingkungan global.  
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Hubungan Faktor-Faktor Kontingensi dengan Efektivitas 
Kepemimpinan Organisasi Universitas 

Berdasarkan kajian teori contingency di atas, buku pidato pengukuhan 
ini memperkenalkan model teoritik hubungan antar faktor situasional 
(organisasional dan individual), orientasi kepemimpinan, dan kinerja 
kepemimpinan staf universitas. Faktor situasional sebagai variabel exogen 
menghasilkan atau bisa berfungsi sebagai moderating effects terhadap kinerja 
kepemimpinan staf. Secara spesifik elemen-elemen yang terkandung 
dalam faktor-faktor situasional tersebut menentukan efektivitas 
manajemen dan kepemimpinan dalam peningkatan perilaku dan kinerja 
para anggota di tempat kerja. Model konseptual hubungan antar faktor 
ini dapat digambarkan asebagai berikut 

 

 
 

Gambar 1. Model konseptual hubungan antar variabel kinerja 
kepemimpinan universitas 

 
Model ini menggambarkan bahwa terdapat tiga kelompok faktor 

situasional atau kontingensi yang meliputi faktor organisasi, individu 
pemimpin, dan para anggota (followers). Ketiganya diduga menentukan 



28  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

kadar pengaruh orientasi kepemimpinan terhadap kinerja para anggota 
yang dipimpin. Pengaruh terhadap kinerja anggota diukur dengan 
memperhatikan tingkat partisipasi mereka dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada peserta didik atau kelompok pelanggan lainnya, 
kedisiplinan dalam bekerja, dan komitmen terhadap organisasi tempat 
mereka bekerja. Faktor organisasi bisa mencakup usia lembaga atau 
perusahaan, status organisasi, ukuran, dan budaya organisasi. Kelompok 
variabel berikutnya adalah faktor individu pemimpin dan karyawan 
seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, tingkat pekerjaan, dan masa kerja. 
Aspek ini dianggap sebagai variabel eksogen yang memiliki efek terhadap 
variabel kausal, intervensi dan hasil akhir (Creswell, 2005) dari 
pendekatan kepemimpinan dan manajemen. Mereka diprediksi akan 
memberikan kontribusi tertentu terhadap perbedaan persepsi yang 
ditunjukkan oleh karyawan dan pemimpin terhadap budaya organisasi 
yang dirasakan, perilaku kepemimpinan, dan kinerja dalam melaksanakan 
tugas-tugas yang ditentukan. Pada gilirannya mempengaruhi efektivitas 
model manajemen dan kepemimpinan yang diterapkan di lingkungan 
organisasi universitas. 
 
Hadirin yang saya hormati, 
Metode yang Digunakan dalam Mengembangkan Model-Model 
Pengukuran 

Perkembangan model pengukuran dalam mengkaji/meneliti budaya 
organisasi di lingkungan organisasi perguruan tinggi ini membutuhkan 
model penelitian yang harus dirancang secara cermat dan sistematis. 
Promovendus bersama tim peneliti menggunakan model penelitian 
pengembangan ketika melakukan penelitian tentang orientasi 
kepemimpinan di beberapa universitas sampel di Indonesia tahun 2019. 
Prosesnya melibatkan studi teoritis dan empiris. Pendekatan riset yang 
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diterapkan diarahkan untuk menghasilkan intangible products berupa 
desain, strategi, dan program-program spesifik yang dapat diterapkan 
untuk mempromosikan kinerja manajemen dan kepemimpinan 
universitas (promote university management and leadership). Model riset 
dikembangkan oleh tim untuk digunakan sebagai arah dalam 
mengobservasi variabel-variabel penelitian, dan megobservasi serta 
menguji hubungan/pengaruh antar variabel tersebut yang bersifat 
kompleks. Targetnya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana 
kepemimpinan universitas dilakukan dengan sukses sesuai tuntutan 
kontekstual organisasi terutama budaya organisasi yang berkembang. 
Penelitian ini melibatkan 332 peserta yang terdiri dari 58 dosen, 98 staf 
administrasi, 176 mahasiswa. Sasaran penelitian secara purposive 
melibatkan lima universitas mewakili beberapa wilayah di Indonesia. 
Jumlah anggota sampel ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat 
kepercayaan variabilitas sampel, dengan toleransi kurang dari adalah 5%, 
perbedaan rata-rata sampel dengan realita populasi. Lokasi 
penelitian/partisipan diambilkan dari berbagai kota yang masing-masing 
diasumsikan memiliki karakteristik budaya organisasi berbeda atau unik. 
Perbedaan latar belakang ini diprediksi akan mempengaruhi bagaimana 
perilaku perilaku kepemimpinan dan kinerja di masing-masing organisasi 
universitas. Data dikumpulkan dengan menggunakan dua set kuesioner 
survei (mahasiswa dan dosen/staf kuesioner) dengan 80 item yang 
dikonstruksi dalam format five-point Likert scale atau skala Likert dengan 
lima poin alternatif respon. Item dari perangkat kuesioner pertama adalah 
untuk dosen dan staf yang dikembangkan dalam bentuk empat skala: 
organisasi budaya (40 item), kinerja kepemimpinan (40 item), situasi 
organisasi (15 item), dan orientasi kepemimpinan (20 item). Item-item 
kuesioner kedua dibuat spesifik untuk mahasiswa dalam bentuk tiga skala 
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pengukuran: budaya organisasi (40 item), kinerja layanan administrasi (28 
item), dan budaya akademik mahasiswa (12 item). 

Untuk memvalidasi perangkat instrument pertama, tim peneliti 
menggunakan skala yang telah diuji tingkat validitasnya pada penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh promovendus bersama anggota tim 
peneliti terdahulu (Burhanuddin, Supritanto, dan Adi (2018). Secara 
spesifik hasil uji konsistensi internal item-item pada angket pertama 
menghasilkan alpha coefficient values yang lebih tinggi (α = 0,70-0,91). Nilai-
nilai fit statistics juga membuktikan bahwa skala pengukuran yang 
dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan keadaan data sebenarnya 
(fit to the data). 

Adapun kuesioner atau perangkat instrumen kedua yang khusus 
untuk responden mahasiswa, pengembangan skala pengukuran dilakukan 
melalui tahap uji coba 30 responden mahasiswa. Selanjutnya analisis 
faktor dilakukan untuk menguji sejauh mana kontribusi item-item 
terhadap faktor atau variabel yang mewakilinya. Hasil uji dengan melihat 
KMO values menunjukkan bahwa variasi respon telah memenuhi kategori 
ketepatan sampling karena nilai yang diperoleh melampaui 0,5, atau 
menunjukkan bahwa analisis faktor yang dilakukan dapat ditindaklanjuti 
ke tahap analisis berikutnya. Hasil uji Bartlett (Bartlett’test) sebagai 
indikator lainnya juga menunjukkan bahwa varian yang dihasilkan 
respon-respon sampel adalah sama (equal for all samples). Prosedur uji 
demikian dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi equal variances 
adalah benar atau terpenuhi sebelum melakukan pengujian statistik 
selanjutnya. This tested a null hypothesis that the generated correlation matrix was 
an identity matrix.  Uji Bartlett untuk homogenitas varians digunakan 
untuk menguji bahwa varians adalah sama untuk semua sampel. Ini 
memeriksa bahwa asumsi varians yang sama benar sebelum menjalankan 
statistik lebih lanjut tes. Semua elemen diagonal yang disajikan dalam 
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matriks korelasi memiliki nilai mendekati 0.00. Berdasarkan hasil uji coba 
ini, nilai Bartletts’test sphericity adalah signifikan (kurang dari 00,01). Itu 
berarti bahwa matriks korelasi yang dihasilkan bukan identity matrix. 
Communalities values yang diperoleh juga mencapai lebih dari 0.5 
menunjukkan bahwa tahap analisis selanjutnya layak dilakukan terhadap 
variabel-variabel yang diteliti tersebut.  

Di samping itu terdapat dua variabel baru yang belum memiliki 
model instrumen untuk mengukurnya. Variabel-variabel ini meliputi 
pelayanan staf universitas dan budaya akademik mahasiswa di lingkungan 
Perguruan Tinggi. Untuk memastikan apakah item-item yang digunakan 
untuk mengukur kedua variabel itu unidimensional, maka dalam 
penelitian ini diperlukan analisis item menggunakan pendekatan Rasch 
Model. 

Sumber data juga diperkuat melalui hasil wawancara dan studi 
dokumentasi terutama dalam kaitannya dengan pengumpulan data 
tentang aspek demografis dan informasi tambahan secara terbuka dari 
para responden. Langkah-langkah berikutnya adalah analisis deskriptif, 
diikuti dengan teknik inferential statistics dan SEM (Structural Equation 
Modelling) untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang 
diteliti. Penyelesaian pekerjaan tahap-tahap uji statistik ini dilakukan 
dengan bantuan aplikasi program SPSS dan AMOS. 
 
Hadirin yang saya muliakan, 
Prosedur Pengembangan Pengukuran dan Analisis Data 

Sebelum menerapkan SEM, terlebih dahulu item-item 
dikelompokkan ke dalam masing masing konstruk (faktor) sesuai hasil 
penelitian sebelumnya (Burhanuddin, 2019; Burhanuddin & Sunarni, 
2016). Item-item instrumen yang disampaikan ke para karyawan dan 
dosen dibagi ke dalam empat dimensi: (1) budaya organisasi, (2) kinerja 
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kepemimpinan, (3) situasi organisasi, dan (4) orientasi kepemimpinan. 
Adapun kuesioner untuk mahasiswa memiliki tiga jenis skala: budaya 
organisasi, kinerja pelayanan administrasi, dan budaya akademik 
mahasiswa. Langkah ini diikuti dengan memeriksa konsistensi internal 
item berdasarkan Cronbach alpha coefficients. Langkah selanjutnya adalah 
penerapan model SEM khususnya teknik CFA (Confirmatory Factor 
Analysis) untuk memvalidasi konstruk setiap skala pengukuran yang 
dikembangkan, dibantu dengan aplikasi AMOS (Analysis of Moment 
Structure). Langkah ini diterapkan untuk mengungkapkan apakah data 
benar-benar mendukung struktur faktor yang digambarkan dalam model 
yang telah dibangun dalam studi ini. Langkah ini dimaksudkan untuk 
memeriksa apakah item atau variable-variabel yang diamati (budaya 
organisasi, kinerja kepemimpinan, situasi organisasi, orientasi 
kepemimpinan, kinerja pelayanan administrasi, dan budaya akademik 
mahasiswa) memiliki kontribusi terhadap faktor atau loading yang 
memadai. Dalam studi ini segenap skala pengukuran diobservasi 
kesesuaiannya antara konstruk dan indikator-indikator dari masing-
masing skala (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010).  

Sesuai dengan tahap-tahap di atas, penelitian tersebut telah berhasil 
menentukan bahwa masing-masing faktor atau konstruk berhubungan 
dengan indikator-indikator yang menjelaskannya. Seperti nampak dalam 
diagram Gambar 1, konstruk-konstruk ditunjukkan dengan gambar 
berbentuk lingkaran atau oval, sedangkan variabel-variabel observasi 
(indikator) diwakili oleh gambar berbentuk persegi panjang (rectangles). 
Tanda-tanda panah yang mengarah ke gambar persegi panjang 
menampilkan hubungan antara faktor dan item. Langkah selanjutnya 
adalah menilai apakah setiap variabel yang diamati memiliki loading 
memadai terhadap masing-masing faktor laten. Model memenuhi 
kategori good fit manakala menghasilkan nilai-nilai loading yang tinggi, atau 
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minimal memperoleh nilai > 0.30 (Hair et al., 2010). Langkah terakhir 
adalah menilai model fit dengan menggunakan indeks, antara lain chi-

square (χ /DF) (nilai chi-square dibagi dengan jumlah nilai df), GFI 
(Goodness-of-fit index), TLI (Tucker-Lewis Index), CFI (comparative fit index), 
and RMSEA (root mean square error of approximation) derajat kebebasan), 
GFI (indeks kesesuaian), TLI (Indeks Tucker-Lewis), CFI (indeks 
kesesuaian komparatif), dan RMSEA (root mean square error of 
approximation). 

Model pengukuran dinilai bagus kalau RMSEA yang diperoleh 
mendekati angka 0.00. Nilai RMSEA sebesar 0.08 atau kurang dari itu 
dapat dipastikan bahwa model mencapai nilai fit memadai atau dapat 
diterima (Kline, 2005). Tetapi, ketika model memiliki nilai RMSEA lebih 
besar dari 0.1 maka model tidak akan diterima sebagai model yang baik. 

Rasio chi-square (χ /DF) yang memiliki nilai kurang dari 5 (<5) dari 
suatu model yang melibatkan sampel besar menunjukkan bahwa model 
tersebut memiliki kesesuaian dengan data yang diteliti (Arbuckle, 2009). 
Kriteria lain, seperti GFI, TLI, CFI bahwa model menunjukkan 
kecocokan yang tinggi dengan data yang diteliti manakala nilai-nilai 
indeks tersebut mendekati nilai 1. 
 
Hadirin yang berbahagia, 
Hasil Akhir dari Pengembangan Model Pengukuran 

Berdasarkan hasil analisis teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, 
model penelitian yang dilaporkan dalam buku pidato pengukuhan ini 
telah berhasil mengembangkan model pengukuran yang valid baik untuk 
instrumen responden mahasiswa maupun staf. Model-model pengukuran 
diilustrasikan pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
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Gambar 2. Hypothesized measurement model untuk instrumen staf 

 
Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2, model pengukuran untuk 

staf dan dosen universitas setidaknya memiliki empat faktor atau variabel 
laten: budaya organisasi (OC), situasi organisasi (OS), orientasi 
kepemimpinan (LO), dan kinerja kepemimpinan (LP). Adapun model 
pengukuran yang telah dikembangkan pada penelitian terdahulu 
(Burhanuddin, Supriyanto, & Adi, 2018) menghasilkan model dengan 
empat skala seperti digambarkan dalam Lampiran 1. 

Semua skala yang telah dimodelkan menghasilkan nilai-nilai statistik 
memuaskan dan signifikan. Faktor-faktor pada lapisan pertama dari skala 
masing-masing secara signifikan memiliki hubungan dengan faktor utama 
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pada lapisan kedua dalam model. Dengan pengecualian faktor “culture” 

pada “market 1” (hanya memiliki nilai λ = 0.51), faktor lain memiliki 

loading λ = > 0.74. Pencapaian ini menunjukkan bahwa secara statistik 
faktor utama menjadi penyebab terhadap variabel laten terkait. Model 
pengukuran ini juga memiliki nilai-nilai statistik yang membuktikan skala-
skala pengukuran yang dikembangkan memiliki tingkat kecocokan yang 
lebih baik terhadap data (the scales fit to the data). 

Selanjutnya berdasarkan hubungan struktural seperti yang telah 
digambarkan dalam diagram jalur pada Gambar 2, diprediksi bahwa 
variabel laten memiliki efek terhadap variabel terikat masing-masing. 
Misalnya, OC memiliki efek langsung terhadap situasi organisasi (OS) 
dan kinerja kepemimpinan (LP). Sementara itu situasi organisasi (OS) 
mempengaruhi secara langsung perilaku kepemimpinan atau orientasi 
kepemimpinan (LO) yang diterapkan pimpinan, dan diikuti oleh 
pengaruh langsung orientasi kepemimpinan ini terhadap kinerja 
kepemimpinan organisasi (LP).  

Hasil analisis model struktural ini mengungkapkan bagaimana 
pengaruh budaya organisasi baik terhadap situasi organisasi maupun 
kinerja kepemimpinan. Pada gilirannya situasi organisasi yang telah 
terbentuk menimbulkan pengaruh terhadap bagaimana pemilihan 
orientasi kepemimpinan dilakukan di organisasi. Yang terakhir, 
penggunaan orientasi kepemimpinan akan menimbulkan efek tertentu 
terhadap prestasi atau kinerja kepemimpinan di lingkungan organisasi-
organisasi universitas. 

Hasil analisis faktor instrumen mahasiswa menghasilkan nilai-nilai 
statistik memuaskan, sehingga dapat dimaknai bahwa proses analisis 
faktor dapat diterima. Hasil uji statistik dari Bartlett’s test juga 
memperlihatkan varians variabel yang diamati dalam model cenderung 
sama untuk semua sampel. Capaian demikian membuktikan asumsi equal 
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variances adalah benar sebelum melakukan uji statistik lebih lanjut. Nilai 
komunaliti yang dihasilkan juga melampaui angka 0.5 menunjukkan 
analisis selanjutnya dapat diteruskan. 
 
Hasil Analisis Deskriptif, Uji Normalitas, dan Reliabilitas 

Penelitian ini secara umum bertujuan mengungkapkan 
“bagaimanakah para anggota menilai orientasi kepemimpinan dan tipe 
budaya organisasi yang ada serta pengaruhnya terhadap efektivitas 
kepemimpinan staf di lingkungan organisasi universitas?”  Hasil 
penelitian diharapkan dapat mengungkap tipe-tipe budaya organisasi 
yang mewarnai organisasi dan pengaruhnya terhadap efektivitas 
kepemimpinan organisasi universitas di Indonesia. Untuk dapat 
menjawab permasalahan tersebut, pertama tim peneliti 
mempresentasikan data deskriptif demografik responden dan universitas. 
Di samping itu hasil deskriptif variabel budaya organisasi, kepemimpinan 
universitas, layanan administrasi, dan budaya akademik mahasiswa di 
kampus. Tahap tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan 
budaya organisasi universitas yang dikembangkan. Diikuti tahap kedua, 
yakni menyajikan hasil uji normalitas dan reliabilitas item-item 
pengukuran.  

Hasil analisis data pertama yang dideskripsikan adalah informasi 
demografis responden, meliputi usia, gender, status perkawinan, masa 
kerja, status ketenagaan, dan pendidikan. Adapun informasi berkaitan 
dengan organisasi adalah histori universitas, status, jumlah dosen staf, 
dan jumlah mahasiswa. Studi ini melibatkan 350 partisipan dengan 
rincian 100 orang karyawan (staf administratif), 60 orang dosen, dan 140 
mahasiswa. Jumlah tersebut ditetapkan secara purposive berdasarkan 
Sample Size Table (Creswell, 2005, 2014) mempertimbangkan tingkat 
kepercayaan variabilitas sampling dengan tolerasi kesalahan 5 %, atau 
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hanya 5% sample mean berbeda dengan true population mean (Creswell, 2005, 
p. 582). Diambilkan dari lima universitas yang tersebar di lima kota: 
Malang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Padang. Universitas 
sasaran dipilih atas pertimbangan faktor-faktor keterwakilan wilayah Jawa 
dan Luar Jawa, jarak jangkau lokasi, dan kesediaan anggota sampel. Di 
samping itu masing-masing dipilih karena memiliki keunikan budaya 
organisasi yang diperkirakan mempengaruhi kinerja kemimpinan staf di 
lingkungan organisasi universitas (Selim Jahan & Eva Jespersen, 2015; 
UNESCO, 2014; Varghese et al., 2014).  

Hasil seleksi data yang berhasil masuk 332 orang atau mencapai rate 
of return 94.85 %. Jumlah ini berasal dari karyawan (98), dosen (58), dan 
mahasiswa (176). Rinciannya adalah kelompok karyawan pria 82 dan 
wanita 74 orang. Responden dari 109 wanita dan 67 orang pria. Dilihat 
dari kategori usia, kelompok sampel dosen dan karyawan mendominasi 
range usia antara 30-39 tahun. Status ketenagaan terbesar adalah 
PNS/karyawan tetap. Sisanya tidak tetap, yakni berjumlah 46 orang. 

Kategori lainnya bahwa rata-rata anggota sampel karyawan 
berpendidikan level S1 (50 orang) sedangkan dosen berpendidikan S2 (58 
orang). Adapun pangkat dan golongan mereka rata-rata untuk kedua 
kelompok partisipan ini berada pada golongan III.  Masa kerja mereka 
yang terbanyak adalah berada pada kategori masa kerja lebih dari 10 
tahun. Variasi karakteristik demografik tersebut penting untuk 
diperhatikan dalam rangka mempertimbangkan proses analisis data. Hal 
ini sangat berkaitan dengan prosedur komparasi dan konklusi-konklusi 
hasil uji statistik tentang hubungan maupun efek faktor-faktor yang 
diteliti dan untuk pengambilan keputusan-keputusan sesuai tujuan 
penelitian.  

Dilihat dari dispersi respon para responden terutama dengan 
memperhatikan nilai-nilai statistik skewness dan kurtosis yang acceptable, 



38  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

dan grafik sebaran data simetrik, maka dapat dipastikan bahwa data 
berdistribusi normal. Uji reliabilitas berdasarkan penelitian terdahulu 
maupun studi utama penelitian ini menghasilkan nilai-nilai statistik Alpha 
Cronbach untuk pengukuran variabel budaya organisasi dan kinerja 
kepemimpinan universitas. sebagaimana dipresentasikan dalam lampiran 
2.  

Rata-rata skala pengukuran mencapai nilai α dalam rentangan 
koefisien 0.79 – 0.95, atau sedikit lebih tinggi dibanding dengan hasil 
penelitian sebelumnya. Kesemua skala tersebut dengan demikian dapat 
dikategorikan sebagai alat ukur yang dapat diterima karena semua 
memperoleh koefisien alpha > 0.70, atau di atas standard koefisien alpha 
yang dipersayaratkan dapat diterima (Hair, et. al., 2010). Dapat 
disimpulkan bahwa skala dan sub skala pengukuran budaya organisasi 
dan kepemimpinan di dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi 
standard reliabilitas yang dipersayaratkan yakni secara internal skala 
pengukuran tersebut dipercaya. Sehingga data yang telah dikumpulkan 
melalui perangkat instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan 
yang dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut.  Konstruksi lengkap 
item-item instrumen yang telah dikembangkan ini dilaporkan dalam 
uraian-uraian berikut. 

 
Hadirin yang saya hormati, 

 
Hasil Akhir Pengembangan Model Pengukuran Orientasi 
Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Kinerja Kepemimpinan 
Universitas 

Terdapat beberapa tahap yang telah dilakukan tim peneliti ketika 
mengembangkan model pengukuran variabel-variabel yang diteliti. 
Hasilnya dipaparkan pada unsur-unsur pengembangan model sebagai 
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berikut. Sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
Principal component analysis (PCA) juga diterapkan sebagai salah satu tahap 
proses pengembangan model pengukuran tersebut. Teknik ini 
mengelompokkan item-item pengukuran ke dalam sub-sub variabel yang 
lebih lecil jumlah itemnya. Sesuai prosedur PCA ini, penelitian ini telah 
berhasil mentransformasi variabel-variabel yang terbukti sebagai correlated 
variables ke dalam sejumlah kecil uncorrelated variables. Variabel-variabel 
beserta item-item yang berhasil divalidasi terlampir dalam buku pidato 
pengukuhan ini. Sebagaimana terlihat dalam tabel, item-item yang 
dikelompokkan ke masing-masing variabel laten didasarkan pada nilai 
korelasi atau loading setiap item. Item-item itu hanya berkorelasi dengan 
variabel laten yang mewakilinya, atau berkontribusi signifikan terhadap 
varian yang dihasilkan oleh masing-masing item terhadap laten. Sehingga 
membentuk masing-masing sub variabel dengan sejumlah item yang 
berfungsi sebagai indikator-indikator (observed variables). 
 
Hasil Validasi Instrumen Pengukuran Layanan Administrasi dan 
Budaya Akademik Mahasiswa di Universitas 

Penelitian ini telah melaksanakan uji item melalui beberapa teknik 
validasi yaitu face atau content dan construct validity. Khususnya content validity 
dalam penelitian ini hanya diterapkan terhadap item-item yang 
dikembangkan skala pengukuran “Layanan Administrasi Universitas” 
dan “Budaya Akademik Mahasiswa”. Adapun item-item budaya 
organisasi, situasi kepemimpinan, dan orientasi kepemimpinan tidak diuji 
melalui prosedur construct validity, melainkan hanya sampai kepada tahap 
content validity. Alasannya adalah bahwa ketiga skala tersebut telah 
dikembangkan pada penelitian terdahulu (Burhanuddin, Supriyanto, & 
Adi, 2018), atau merupakan established instrument. Bagaimanakah prosedur 
konkrit validasi konstruk terhadap item-item layanan administrasi dan 
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budaya akademik, maka untuk memudahkan pemahamannya, berikut ini 
perlu dideskripsikan tata kerja ketiga teknik atau pendekatan validasi item 
penelitian ini. 

Validasi content terhadap semua item penelitian ini divalidasi dengan 
menentukan apakah item-item (pengukuran budaya organisasi, orientasi 
kepemimpinan, layanan administrasi, dan budaya akademik mahasiswa) 
memenuhi standard validitas isi. Untuk itu, segenap item dalam 
instrumen dikonsultasikan dengan para anggota tim penulis dan 
melibatkan peneliti asing (overseas researcher). Strategi ini dimaksudkan 
untuk mempertimbangkan sejauhmana kesesuaiannya dengan tujuan-
tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Atas dasar saran-
saran dan balikan yang diberikan oleh anggota tim, selanjutnya segenap 
item dijustifikasi lagi dengan mempertimbangkan dasar theoretical model 
dan kesesuaiannya dengan unsur-unsur tujuan penelitian (research 
objectives). Tim peneliti ketika melakukan penelitian ini juga menempuh 
prosedur penyempurnaan konstruksi masing-masing item berdasarkan 
hasil proses konsultasi tersebut. Sehingga diperoleh seperangkat item 
pengukuran yang telah divalidasi sebagaimana telah dilampirkan dalam 
paper ini (Lampiran 3). 
 
Hadirin yang berbahagia, 
Hasil Analisis Item Pengukuran Berdasarkan Pendekatan Item 
Response Theory dengan Rasch Model 

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa proses validasi 
konstruk hanya diterapkan kepada kelompok item “layanan administrasi” 
dan “budaya akademik mahasiswa”. Dalam penelitian ini uji validitas 
konstruk item-item dari kedua skala pengukuran ini dilaksanakan melalui 
teknik Rasch model. Faktor individu dan organisasi, item-itemnya tidak 
divalidasi menggunakan prosedur di atas. Alasannya adalah bahwa unsur-
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unsur tersebut merupakan atribut yang bersifat tetap (fixed), dan sudah 
melekat pada karakteristik yang dimiliki oleh kedua faktor itu. Sejumlah 
28 item skala pegukuran dalam penelitian ini khususnya variabel “layanan 
admininistrasi universitas” telah dikembangkan berdasarkan hasil uji 
coba penelitian ini. Item-item untuk skala ini kemudian disebar ke dalam 
3 (tiga) sub skala meliputi: (1) sikap karyawan dalam pelayanan 
administrasi, (2) perilaku komunikasi langsung dengan mahasiswa, dan 
(3) perilaku berkomunikasi ketika menerima telepon atau menelpon. 
Untuk item-item variabel “budaya akademik mahasiswa” disiapkan ada 
12 item (terdiri dari 4 item budaya penggunaan waktu dan 8 item budaya 
akademik belajar mahasiswa di kampus). Pembagian skala layanan ini 
menjadi tiga sub skala pengukuran ditentukan berdasarkan hasil uji 
validasi item menggunakan teknik principal component analysis. Kemudian, 
untuk menentukan apakah masing-masing sub scale itu benar-benar 
didukung oleh item-item yang memiliki nilai fit statistics yang memadai, 
maka diolah lagi dengan menerapkan teknik Rasch model. Analisis 
dengan teknik Rasch model dalam penelitian ini dilaksanakan 
menggunakan software Conquest 2.0 untuk menghitung nilai-nilai fit 
statistics dan thresholds masing-masing item. Teknik tersebut diharapkan 
dapat membantu tim untuk memutuskan apakah masing-masing skala 
pengukuran yang dikembangkan untuk variabel-variabel tersebut 
memenuhi prinsip “unidimensional”.  

Terhadap ke semua item yang divalidasi itu, membuktikan kesemua 
item “layanan administrasi universitas” dan “budaya akademik 
mahasiswa” tersebut dapat digolongkan sebagai item-item instrumen 
yang dapat diterima karena memiliki skor-skor MNSQR dalam rentangan 
nilai 0.5 – 1.5 atau dinilai memenuhi standar productive items. Hasil estimasi 
dengan Rasch model ini dilaporkan dalam Tabel 1.  
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Tabel 1. Hasil estimasi parameter model respon item-item layanan 
administrasi universitas dan budaya akademik mahasiswa  

 

Variabel 
Pelayanan Estimasi Error 

Weighted Fit 
Item thresholds 

MNSQR CI t 
Staf attitude          
Sserve116 0.085 0.075 0.95 0.80, 1.20 -0.5 -2.91 -0.79 0.85 3.18 
Sserve117 0.127 0.075 0.92 0.80, 1.20 -0.7 -2.86 -0.75  0.90   3.22 
Sserve118 0.259 0.075 1.21 0.80, 1.20 1.9 -2.73 -0.62  1.03   3.35 
Sserve119 -0.033 0.075 0.98 0.80, 1.20 -0.2 -3.02 -0.91  0.73   3.06 
Sserve120 0.088 0.075 1.37 0.80, 1.20 3.2 -2.90 -0.79 0.86   3.18 
Sserve121 0.132 0.075 0.80 0.80, 1.20 -2.1 -2.86 -0.74  0.90   3.23 
Sserve123 0.323 0.075 1.03 0.80, 1.20 0.3 -2.66 -0.55  1.09 3.41 
Sserve124 -0.303 0.075 0.82 0.80, 1.20 -1.8 -3.29 -1.18  0.47   2.79 
Sserve129 -0.288 0.075 1.15 0.80, 1.20 1.4 -3.27 -1.16 0.48   2.80 
Sserve131 -0.390* 0.226 0.92 0.80, 1.20 -0.7 -3.38 -1.27 0.38 2.70 
Direct 
communication      

    

Sserve122 -0.149 0.080 1.08 0.80, 1.20 0.8 -3.65 -1.01 0.78   3.28 
Sserve125   0.078 0.080 0.95 0.80, 1.20 -0.4 -3.42 -0.78  1.01   3.51 
Sserve126 -0.225 0.080 1.13 0.80, 1.20 1.2 -3.72 -1.08 0.70 3.20 
Sserve127 0.259 0.079 1.03 0.80, 1.20 0.4  -3.23 -0.59 1.19 3.69 
Sserve128 0.134 0.079 0.71 0.80, 1.20 -3.0 -3.37 -0.72 1.06 3.56 
Sserve130 0.046 0.079 0.82 0.80, 1.20 -1.8 -3.45 -0.81 0.98   3.47 
Sserve132 -0.204 0.079 1.12 0.80, 1.20 1.1  -3.70  -1.06  0.73   3.22 
Sserve133 0.060* 0.210 0.97 0.80, 1.20 -0.2 -3.44  -0.80  0.98   3.48 
Telephone 
communicatiion      

    

Sserve134 0.514    0.082    1.12 0.79, 1.21 1.2  -2.95 -0.60 1.42   4.15 
Sserve135 0.210    0.082    1.06 0.79, 1.21 0.6  -3.25 -0.89 1.13 3.85 
Sserve136 -0.057   0.082    1.03 0.79, 1.21 0.3  -3.50 -1.14  0.88   3.60 
Sserve137 -0.225   0.082    0.90 0.80, 1.20 -0.9  -3.66 -1.30    0.72 3.45 
Sserve138 -0.481   0.082    1.01 0.80, 1.20 0.2  -3.90 -1.54 0.48   3.20 
Sserve139 0.161    0.082    1.02 0.80, 1.20 0.2  -3.27  -0.91  1.11   3.83 
Sserve140 -0.455   0.082    0.91 0.80, 1.20 -0.8  -3.88  -1.52  0.50 3.22 
Sserve141 0.146    0.082    0.80 0.80, 1.20 -2.0  -3.33   -0.95 1.07   3.78 
Sserve142 0.026    0.082    1.01 0.80, 1.20 0.2  -3.45 -1.06  0.95   3.66 
Sserve143 0.161 0.245    0.80 0.80, 1.20 -2.0  -3.31 -0.93  1.09   3.80 
Student academic 
culture 

         

Use of time           
Sacad144 0.103    0.082 0.92 0.78, 1.22 -0.7  -2.17  -1.26  0.69   3.14 
Sacad145 0.077    0.082    1.01 0.78, 1.22 0.1  -2.20  -1.29  0.66   3.12 
Sacad146 0.387    0.081    1.05 0.78, 1.22 0.5  -1.89 -0.98  0.97   3.42 
Sacad147 -0.567*  0.141 1.01 0.79, 1.21 0.1 -2.84  -1.93  0.02   2.47 
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Note. *Constrained, significance level = 0.000 

 
Supaya item-item yang dianalisis tersebut lebih bermakna kepada 

para pembaca, maka setiap item perlu didiskripsikan sebagaimana 
rumusan pertanyaan-pertanyaan dalam Lampiran 3-5. Dilihat dari nilai fit 
statistics khususnya t values, kecuali item “Sserve120” dan “Sserve128”, 
semua item lainnya tidak melampaui t values 3. Artinya rata-rata memiliki 
kemampuan prediksi yang memadai. Sehingga dapat ditafsirkan dapat 
memprediksi gejala-gejala yang diukur. Adapun ketiga item tersebut yang 
memperoleh t = > 3, dikategorikan tidak memiliki kemampuan prediksi 
yang memadai (have no reasonable predictability). Penjelasan demikian 
disesuaikan dengan pedoman penafsiran t values dalam Lampiran 3. 
Walupun demikian, perlu diperhatikan bahwa predikat kedua item ini 
tidak otomatis menggugurkan fungsi masing-masing item itu sebagai 
indikator variabel laten yang mewakili mereka. Terlebih item-item itu 
diuji melalui sampel yang cukup besar jumlahnya, karena semakin besar 
sampel ada kecenderungan semakin besar pula nilai t values yang 
diperoleh (Wu & Adams, 2007). Oleh sebab itu, daripada menggunakan 
patokan ini sebagai satu-satunya alat untuk menyeleksi item, lebih tepat 
jika dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mendeteksi item-item 
mana yang patut dinilai bermasalah, dan kalau perlu menjadikannya 
sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan koreksi item seperlunya. 

Student academic 
behaviour 

         

Sacad148 -0.676   0.065    0.73 0.77, 1.23 -2.6  -2.66  -1.38  -0.38 1.72 
Sacad149 -0.932   0.067    0.84 0.77, 1.23 -1.4  -2.92  -1.63 -0.64  1.46 
Sacad150 -0.482   0.064    0.81 0.78, 1.22 -1.8  -2.47  -1.18 -0.19  1.91 
Sacad151 -0.147   0.063    0.77 0.79, 1.21 -2.3 -2.13 -0.85  0.15   2.24 
Sacad152 0.358    0.061    1.04 0.81, 1.19 0.5  -1.63  -0.34  0.65   2.75 
Sacad153 -0.300   0.064    1.16 0.78, 1.22 1.4 -2.29  -1.00 -0.00  2.09 
Sacad154 1.086    0.060    1.09 0.82, 1.18 0.9 -0.90  0.38   1.38   3.48 
Sacad155 1.093 *  

0.168    
1.27 0.82, 1.18 2.7 -0.89  0.39   1.39   3.48 
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Di samping itu terhadap kategori kualitas lainnya (MNSQ, item delta, 
thresholds, discmination index), kedua item tersebut masih memperoleh nilai 
fit yang memadai. Hasil akhir fit t statistic mungkin mampu menjelaskan 
kebenaran yang sesungguhnya tentang perilaku yang berbeda ditunjukkan 
oleh masing-masing item di dalam proses pengukuran. Kemungkinan 
setiap item tidak memiliki performa yang sama ketika menjelaskan 
variabel laten yang mewakilinya.   

Selanjutnya dlihat dari kriteria nilai-nilai statistik item thresholds, 
membuktikan semua item sebagaimana dalam Tabel 1 tidak memiliki 
masalah inkonsistensi urutan kategori pilihan jawaban untuk per item 
(disordered item thresholds). Hasil analisis teknik Rasch model ini 
menunjukkan bahwa item-item layanan administrasi universitas dan 
budaya akademik mahasiswa dalam setiap sub skala pengukuran 
memenuhi standard respon item pertanyaan yang dapat diinterpretasikan 
(interpretable item responses). Konsistensi jarak per kategori respon ini juga 
mengindikasikan bahwa masing-masing kategori respon item telah 
mendapatkan jawaban secara monoton dari para responden. Di samping 
hasil observasi memperlihatkan bahwa thresholds item-item searah dengan 
koronologi tingkat kesulitan jawaban yang diinginkan oleh model 
pengukuran penelitian yang diusulkan dalam ini. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa instrumen ini mampu mengungkapkan keadaan sikap 
yang sesungguhnya diukur di lapangan melalui sakala Likert tipe-tipe 
budaya organisasi universitas di lapangan. 

Berdasarkan nilai-nilai index kemampuan diskriminasi item yang 
dicapai, memperlihatkan umumnya masing-masing item memiliki 
hubungan signifikan dengan skor total respon untuk segenap sub skala 
pengukuran, yakni mencapai discrimination index > 0.4, dengan tingkat 
signifikansi < 0.01. Bahkan terdapat sejumlah item yang memperoleh 
nilai indeks diskriminasi sebesar 0.85 yakni “Sserve121” dan dengan nilai 



 Mengembangkan Budaya Organisasi di dalam Memimpin Masa Depan Universitas 45 

0.84 yaitu item “Sserve 141” dan “Sserve 143”. Di dalam model IRT, 
dianjurkan memilih item-item yang memperoleh nilai indeks > 0.4 (Wu 
& Adams, 2007: 64). Hasil analisis item dalam Tabel 1 memperlihatkan 
item-item dalam skala pengukuran “layanan administrasi universitas” dan 
“budaya akademik mahasiswa” memperoleh indeks dalam range 0.47- 
0.85. Hasil demikian mengindikasikan semua item memiliki kualitas tinggi 
dalam hal kemampuan membedakan responden menurut tingkat 
autonomi individual. yang terakhir sebagaimana tercantum di bawah 
tabel separation reliability index untuk setiap sub skala pengukuran telah 
mencapai index reliabilitas tinggi, yakni dalam range 0.776 – 0.991. 
Capaian index demikian menunjukkan bahwa sebagian besar proporsi 
varian masing-masing sub sakala adalah benar. 
 
Hadirin yang berbahagia, 
Validasi model pengukuran menggunakan pendekatan SEM 

Model pengukuran penelitian dikembangkan berdasarkan hasil 
rumusan konstruk-konstruk melalui principal component analysis dan Rasch 
model yang telah diselesaikan di bagian sebelumnya. Pengujian model 
pengukuran variabel kepemimpinan yang diusulkan telah didukung oleh 
data, sehingga teknik analisis yang diterapkan persis sama dengan tahapan 
analisis skala pengukuran variabel organisasi sebelumnya, yakni dengan 
prosedur Confirmatory Factor Analysis (CFA).  

 
Hasil Confirmatory Factor Analysis Budaya Organisasi, Kinerja 
Kepemimpinan, Orientasi Kepemimpinan, Layanan Administrasi, 
dan Budaya Akademik Mahasiswa di Universitas 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) diterapkan ntuk menguji 
sejauhmanakah model pengukuran dalam penelitian ini sesuai dengan 
data yang telah diperoleh. Teknik ini relevan dengan beberapa penelitian 
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terdahulu di bidang manajemen dan kepemimpinan  (Wang, Law, 
Hackett, Wang, & Chen, 2005; Zhang, Cao, & Tjosvold, 2011). Karena 
karakteristik, kompleksitas, dan variabel relatif banyak, untuk 
memudahkan tercapainya prinsip parsimoni, hierarchical factor model dipilih 
untuk ditgunakan dalam CFA ini. 

Untuk menilai model fit instrumen, yang pertama tim penulis lakukan 

adalah memeriksa loading (λ) setiap variabel observasi (indikator-
indikator) terhadap variabel laten yang mewakilinya. Loading yang telah 
diperoleh menggambarkan korelasi (r) antara variabel observasi (x) dan 

laten (ζ). Kuadrat dari koefisien korelasi (r2) adalah jumlah total varian (δ) 
yang disumbang oleh variabel indikator terhadap laten (Hair et. al, 2010). 
Hair et. al (2010) menyatakan semakin besar jumlah loading, semakin 
penting peran nilai-nilai loading ini dalam menjelaskan matrik faktor yang 
dicapai.  Kriteria penilaian loading untuk studi ini menggunakan 
rentangan nilai sebagai berikut: 

 
+ 0.30 ---- + 0.40  Memenuhi tingkat minimal loading untuk 
 interpretasi sturktur model. 
+ 0.50 atau > 0.50 Loading secara praktis dinilai signifikan. 
> 0.50 Model struktur dinilai baik (well defined structure). 
 

Penetapan kualitas struktur model berdasarkan standar model fit di 
dalam penelitian ini diselesaikan dengan mempertimbangkan dasar teori 
yang melatarbelakangi pengembangan variabel-variabel penelitian dan 
memeriksa sejumlah indikator (fit indices). Indikator-indikator ini meliputi  

χ 2/ DF (nilai chi-square dibagi nilai DF (degrees of freedom); GFI (goodness-
of-fit-index), TLI (Tucker-Lewis Index), CFI (comparative fit index), dan 
RMSEA (root mean square error of approximation). Model yang memperoleh 
RMSEA mendekati angka “0” (zero) menunjukkan bahwa model tersebut 
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memenuhi kriteria good fit atau sesuai dengan data. Dengan kata lain 
tingkat kesalahan model yang diusulkan relatif sangat kecil (a reasonable 
error in approximation). Sebaliknya, jika > 0.1 berarti tidak dapat diterima 

sebagai model yang memiliki kecocokan dengan data. Nilai χ 2/ DF 
(ratio of chi-square) yang kurang dari   5 (< 5) menunjukkan model 
didukung oleh data atau mencapai standard good fit. Dengan kata lain, 
indikator yang dicapai demikian dapat mendemonstrasikan kesamaan 
model yang diusulkan dengan data sampel (Arbuckle, 2009). Kriteria 
lainnya yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah 
nilai-nilai indikator good fit (GFI, TLI, CFI) yang dapat dipergunakan 
untuk menginterpretasikan apakah suatu model yang diusulkan dapat 
diterima sebagai model yang sesuai dengan data penelitian yang diukur. 
Nilai-nilai yang lebih besar atau sama dengan 0.90 dapat ditafsirkan 
sebagai model yang dapat dikategorikan sebagai model yang memenuhi 
standard good fit (Arbuckle, 2009). 

Untuk memulai validasi prosedur demikian ini, pertama-tama tim 
penulis mengelompokkan item-item ke dalam masing-masing skala dan 
sub-skala pengukuran atau bisa dinamakan konstruk atau variabel laten 
yang didesain dalam model pengukuran tersebut. Untuk variabel 
budaya organisasi terdapat 40 item yang dikelompokkan menjadi enam 
dimensi, membentuk sub-skala pengukuran: (1) birokratik, (2) suportif, 
(3) pasar, (4) klan, (5) adhokrasi, dan (6) inovatif. Tipe-tipe budaya ini 
diberi nama sejalan dengan beberapa sumber literatur maupun hasil 
riset terdahulu (Burhanuddin et al., 2018; Cameron & Quinn, 2011; 
Wallach, 1983). Sesuai model hirarkhi yang dipilih, maka kesemua 
variabel laten diposisikan sebagai faktor-faktor urutan kedua atau 
berada dalam lapisan kedua (second layer) tetapi memiliki faktor-faktor 
yang berada pada lapisan pertama (first layer). Struktur model 
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pengukuran budaya organisasi universitas yang berhasil dikembangkan 
dalam penelitian ini dipresentasikan pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Model hirakhis skala pengukuran budaya organisasi 
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Penjelasan variabel laten, indikator, bagaimana kedudukan dan besar 
masing-masing loading dapat diperiksa dalam Tabel 2. 
 
Tabel 2. Loading faktor model hirarkhi budaya organisasi universitas 

Second order 
factor 

(second layer) 

First order 
factors 

(first layer) 
Loadings Indicators Loadings 

 Bureauc 0.69 Bur1 0.352 
   Bur2 0.627 
   Bur3 0.714 
   Bur4 0.675 
   Bur5 0.537 
   Bur6 0.695 
   Bur7 0.746 
   Bur8 0.622 
   Bur9 0.520 
 Supportive 0.87 Sup10 0.457 
   Sup11 0.454 
   Sup12 0.668 
   Sup13 0.686 
   Sup14 0.763 
   Sup15 0.377 
   Sup16 0.592 
 Market 0.71 Market17 0.515 
   Market18 0.705 
   Market19 0.718 
UnivCult   Market20 0.652 
   Market21 0.706 
 Clan 0.91 Clan22 0.700 
   Clan23 0.751 
   Clan24 0.661 
   Clan25 0.773 
   Clan26 0.791 
   Clan27 0.812 
   Clan28 0.785 
   Clan29 0.732 
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Keterangan beberapa variabel dalam tabel: 
UnivCult : Budaya organisasi universitas 
Bureauc : Birokratik 
Bur : Birokratik 
Sup : Supportive 
Innov : Innovative 

 
Nilai-nilai loading dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa keenam faktor 

atau variabel laten yang berada pada lapisan pertama berhubungan secara 
signifikan dengan faktor utama “OrgCult” (budaya organisasi) pada 
lapisan kedua dengan masing-masing mencapai loading > 0.69. Faktor 
utama ini dengan demikian dapat diartikan bahwa secara statistik 
merupakan penyebab keenam model itu di dalam model. Loading per 
item dapat juga dicek, yakni berdasarkan ke 40 item yang divalidasi, 
sebagian besar item terbukti loading tinggi dan positif. Terdapat hanya 
satu item yang memperoleh loading tersendah yaitu item “Bur1”, dengan 
loading sebesar hanya 0.352. meskipun demikian item ini berada di atas 
(> 0.30), artinya dalam kriteria batas acceptable loading.  yang tertinggi 
adalah item item “Clan27”, yakni sebear 0.812. Berdasarkan hasil 
demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum item-item ini dapat 

 Adhocracy 0.96 Adhoc30 0.776 
   Adhoc31 0.590 
   Adhoc32 0.769 
   Adhoc33 0.801 
   Adhoc34 0.579 
 Innovative 0.86 Innov35 0.746 
   Innov36 0.560 
   Innov37 0.736 
   Innov38 0.768 
   Innov39 0.790 
   Innov40 0.748 
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berfungsi sebagai reflektor yang baik bagi keenam faktor di dalam model 
hirarkhi yang dikembangkan (hierarchical factor model). Di samping itu nilai-
nilai kuadrat koefisien korelasi (r2) masing-masing variabel rata-rata 
cukup tinggi. Hal ini menunjukkan proporsi varian yang disumbangkan 
cukup besar dalam menjelaskan variabel laten yang mewakili mereka. 
Tingkat performa fit yang dicapai dapat dilihat melalui tabel lengkap nilai-
nilai model fit dalam Tabel 3 dan Tabel 4. 

 
Tabel 3. Unstandardized regression model pengukuran budaya organisasi 

 
Criterion  Predictor Estimate S.E. C.R. P 

Bureauc <--- UnivCult 1.000    
Supportive <--- UnivCult 1.418 .296 4.799 *** 
Market <--- UnivCult 1.329 .276 4.815 *** 
Adhocracy <--- UnivCult 3.006 .533 5.641 *** 
Innovative <--- UnivCult 2.425 .440 5.513 *** 
Clan <--- UnivCult 2.254 .410 5.503 *** 
Bur1 <--- Bureauc 1.000    
Bur2 <--- Bureauc 1.577 .273 5.775 *** 
Bur3 <--- Bureauc 1.786 .299 5.977 *** 
Bur4 <--- Bureauc 1.526 .259 5.896 *** 
Bur5 <--- Bureauc 1.256 .229 5.492 *** 
Bur6 <--- Bureauc 1.633 .275 5.938 *** 
Bur7 <--- Bureauc 1.676 .278 6.038 *** 
Bur8 <--- Bureauc 1.487 .258 5.761 *** 
Bur9 <--- Bureauc 1.334 .246 5.426 *** 
Sup10 <--- Supportive 1.000    
Sup11 <--- Supportive 1.042 .171 6.096 *** 
Sup12 <--- Supportive 1.571 .210 7.484 *** 
Sup13 <--- Supportive 1.428 .189 7.566 *** 
Sup14 <--- Supportive 1.741 .221 7.883 *** 
Sup15 <--- Supportive 1.389 .258 5.379 *** 
Sup16 <--- Supportive 1.449 .205 7.070 *** 
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Market17 <--- Market 1.000    
Market18 <--- Market 1.434 .172 8.335 *** 
Market19 <--- Market 1.481 .176 8.404 *** 
Market20 <--- Market 1.318 .165 8.011 *** 
Market21 <--- Market 1.519 .182 8.342 *** 
Clan22 <--- Clan 1.000    
Clan23 <--- Clan 1.105 .085 12.938 *** 
Clan24 <--- Clan .957 .084 11.443 *** 
Clan25 <--- Clan 1.113 .084 13.297 *** 
Clan26 <--- Clan 1.106 .081 13.594 *** 
Clan27 <--- Clan 1.150 .082 13.943 *** 
Clan28 <--- Clan 1.198 .089 13.498 *** 
Clan29 <--- Clan 1.109 .088 12.618 *** 
Adhoc30 <--- Adhocracy 1.000    
Adhoc31 <--- Adhocracy .818 .076 10.804 *** 
Adhoc32 <--- Adhocracy .856 .058 14.694 *** 
Adhoc33 <--- Adhocracy .957 .062 15.426 *** 
Adhoc34 <--- Adhocracy .690 .065 10.608 *** 
Innov35 <--- Innovative 1.000    
Innov36 <--- Innovative .780 .079 9.921 *** 
Innov37 <--- Innovative .902 .068 13.242 *** 
Innov38 <--- Innovative .979 .071 13.874 *** 
Innov39 <--- Innovative 1.137 .080 14.295 *** 
Innov40 <--- Innovative 1.080 .080 13.485 *** 
 
Tabel 4. Standardized regressions variabel budaya organisasi universitas 

 
   Estimate 

Bureauc <--- UnivCult .688 
Supportive <--- UnivCult .873 
Market <--- UnivCult .709 
Adhocracy <--- UnivCult .960 
Innovative <--- UnivCult .859 
Clan <--- UnivCult .910 
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Bur1 <--- Bureauc .352 
Bur2 <--- Bureauc .627 
Bur3 <--- Bureauc .714 
Bur4 <--- Bureauc .675 
Bur5 <--- Bureauc .537 
Bur6 <--- Bureauc .695 
Bur7 <--- Bureauc .746 
Bur8 <--- Bureauc .622 
Bur9 <--- Bureauc .520 
Sup10 <--- Supportive .457 
Sup11 <--- Supportive .454 
Sup12 <--- Supportive .668 
Sup13 <--- Supportive .686 
Sup14 <--- Supportive .763 
Sup15 <--- Supportive .377 
Sup16 <--- Supportive .592 
Market17 <--- Market .515 
Market18 <--- Market .705 
Market19 <--- Market .718 
Market20 <--- Market .652 
Market21 <--- Market .706 
Clan22 <--- Clan .700 
Clan23 <--- Clan .751 
Clan24 <--- Clan .661 
Clan25 <--- Clan .773 
Clan26 <--- Clan .791 
Clan27 <--- Clan .812 
Clan28 <--- Clan .785 
Clan29 <--- Clan .732 
Adhoc30 <--- Adhocracy .776 
Adhoc31 <--- Adhocracy .590 
Adhoc32 <--- Adhocracy .769 
Adhoc33 <--- Adhocracy .801 
Adhoc34 <--- Adhocracy .579 
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Innov35 <--- Innovative .746 
Innov36 <--- Innovative .560 
Innov37 <--- Innovative .736 
Innov38 <--- Innovative .768 
Innov39 <--- Innovative .790 
Innov40 <--- Innovative .748 
 
Tabel 5. Ringkasan model fit 
 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 126 1353.934 734 .000 1.845 
Saturated model 860 .000 0   

Independence 
model 

40 7134.866 820 .000 8.701 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 CFI 

Default model .810 .788 .903 .890 .902 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence 
model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .895 .725 .807 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence 
model 

1.000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .051 .046 .055 .415 
Independence 
model 

.153 .149 .156 .000 
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Ringkasan model fit dalam Tabel 5 membuktikan bahwa model 
hirarkhi pengukuran budaya organisasi universitas memperoleh nilai fit 
bagus (a good fit to the data), dalam arti model didukung data yang hasil 
penelitian. Nilai DF = 1.845, or < 5 menunjukkan model pengukuran 
sangat mantap. Nilai TLI and CFI juga tinggi (0.890 dan 0.902), atau 
mendekati nilai “1” menunjukkan kualitas tinggi model pengukuran telah 
dicapai. RMSEA mendekati nilai “0” (0.051) menandakan model 
pengukuran mampu menjelaskan dengan sangat tepat data penelitian 
(provides the best approximation of the data). Sehingga bisa disimpulkan bahwa 
model pengukuran budaya organisasi universitas ini sudah memiliki 
prediksi sangat tinggi terhadap keadaan data sebenarnya yang diukur di 
lapangan. Lebih jauh lagi dapat dimaknai bahwa sebagai alat ukur, skala 
budaya organisasi universitas tersebut diharapkan dapat mengungkapkan 
dan menggambarkan perilaku budaya organisasi universitas yang 
sebenarnya, mampu menyediakan bahan pertimbangan sangat berarti 
bagi usaha-usaha pengembangan budaya organisasi univetsitas yang 
dituju. 
 
Hadirin yang saya hormati 
 
Pengaruh Budaya Organisasi Universitas Terhadap Kinerja 
Kepemimpinan, Layanan Administrasi, dan Budaya Akademik 
Mahasiswa 

Paparan dalam pidato sampailah kepada sub topik berikutnya, yakni 
bagaimanakah pengaruh masing-masing variabel laten terhadap dependent 
variables. Perilaku pengaruh variabel budaya organisasi diprediksi 
berpengaruh terhadap kinerja kepemimpinan universitas, layanan 
administrasi, dan budaya akademik mahasiswa. Untuk menguji pengaruh 
antar variabel laten ini, penelitian ini mengusulkan model teoritik 
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hubungan antar variabel laten sebagaimana diilustrasikan sebelumnya 
(periksa Gambar 1), atau bisa di-refresh lagi seperti pada Gambar 4 di 
bawah ini, yakni: 

 

 
 
Gambar 4. Model teoritik pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

kepemimpinan universitas 

 
Pengaruh antar variabel laten ditentukan oleh faktor-faktor lainnya 

misal aspek situasional yang meliputi unsur-unsur individual dan 
organisasional. Unsur-unsur individual mencakup antara lain gender, 
usia, status ketenagaan, tingkat atau pangkat dalam jabatan, pengalaman, 
status perkawinan, dan tingkat pendidikan. Adapun organisasional 
mencakup status kelembagaan tempat bekerja (negeri/swasta, jumlah 
mahasiswa, dan staf.  Kesemua faktor individual dan organisasional ini 
dinilai ikut mempengaruhi kekuatan hubungan atau pengaruh antar 
variabel laten yang diteliti. 

Guna mempermudah proses analisis pengaruh antar variabel yang 
diteliti secara akurat dan detail, maka tim peneliti telah mengusulkan 
model struktural (hyphotesized structural model) yang didesain dengan 
menginput semua faktor laten yang diteliti. Faktor-faktor ini kemudian 
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diperlakukan sebagai variabel-variabel observasi tetapi pada hakikatnya 
adalah berasal dari variabel-variabel laten yang relevan. Mereka berfungsi 
baik sebagai independent maupun dependent variables. Variabel-variabel ini 
berjumlah 14 buah sebagaimana nampak dalam Gambar 5 yang 
selanjutnya dinamakan “the hypothesized structural model variabel-
variabel laten”.  

Terutama perlu diperhatikan bahwa kedua variabel laten orientasi 
kepemimpinan “Task oriented” dan “Human oriented” di samping 
diprediksi menerima efek budaya organisasi, juga bisa menghasilkan 
pengaruh langsung terhadap kinerja kepemimpinan universitas. Variabel 
kinerja kepemimpinan yang juga berfungsi sebagai kelompok variabel-
variabel laten dikembangkan berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu 
(Bolden, Petrov, Gosling, & Bryman, 2009; Bryman, 2007; Burhanuddin 
et al., 2018). Variabel ini terdiri dari 7 sub variabel, yang diberi label: vision, 
leading, managerial, resourcemanage, prodevelop, and orgclimate. Kesemuanya 
diprediksi berkontribusi terhadap penjelasan kinerja kepemimpinan. 
Artinya untuk mengukur efektivitas kepemimpinan perguruan tinggi 
ketujuh variabel ini bisa dijadikan sebagai dimensi-dimensi 
kepemimpinan yang sekaligus berfungsi sebagai kriteria penilaian. 
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Gambar 5. The hypothesized structural model 
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Meskipun di dalam model teoritik penelitian yang diusulkan 
(hypothesized theoretical framework) diprediksi bahwa semua variabel 
memiliki hubungan yang signifikan, hasil analisis jalur yang telah 
dilaksanakan menunjukkan bahwa tidak semua variabel yang diteliti 

menghasilkan koefisien regresi (β) antar variabel yang signifikan. Setelah 
mempertimbangkan faktor mana yang berkontribusi signifikan maupun 
sebaliknya, analisis lebih lanjut dilakukan dengan mengesampingkan 
variabel-variabel yang ditemukan tidak signifikan. Langkah ini 
mnghasilkan model-model final sebagai berikut. 
 
Hadirin yang saya hormati. 
Model Path Final Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 
Kepemimpinan di Universitas 

Hasil final analisis jalur pengaruh (final path model) budaya organisasi 
terhadap efektivitas kepemimpinan dilaporkan dalam bentuk gambar 
model hubungan antar variabel pada Gambar 6. Nampak dalam path 
diagram dan Tabel 6 dan Tabel 7 terdapat pengaruh signifikan komponen-
komponen budaya organisasi universitas terhadap unsur-unsur kinerja 
kepemimpinan universitas baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dengan koefisien regresi terstandard dalam range β =  0.098 − 0.689 
(dibulatkan 0.69).  Nilai koefisien ini menunjukkan kekuatan efek 
variabel prediktor terutama budaya organisasi universitas terhadap 
kinerja kepemimpinan rata-rata sangat kuat. Bisa ditafsirkan terbukti ada 
pengaruh langsung maupun tak langsung budaya organisasi terhadap 
variabel-variabel yang diteliti dalam unsur orientasi kepemimpinan 
maupun kinerja kepemimpinan itu sendiri. Variabel jenis budaya 
“supportive” misalnya berpengaruh sangat kuat terhadap pelaksanaan 
tipe kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan dengan manusia 

dengan efek total, β= 0.306 dan terhadap kinerja kepemimpinan dalam 
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manemen sumber daya sebesar β =0.241. Artinya, apabila kekuatan 
variabel budaya organisasi naik 1 poin standard deviation (SD), akan diikuti 
dengan kenaikan efektivitas kepemimpinan dalam bidang pengelolaan 
suimber daya kurang lebih 0.24 SDs (Kline, 1998). Demikian jika satu 
persatu efek variabel-variabel dijelaskan dalam pembahasan hasil ini. 

Tingkat kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel 
kriteria ditentukan berdasarkan pedoman interpretasi koefisien regresi 

(β) yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan merujuk klasifikasi 
penilaian yang disarankan Cohen (1988), sehingga patokan-patokan 
kekuatan koefisien atau effect sizes of the path coefficients ditetapkan, yaitu: 
Klasifikasi effect size:  

Kecil  (β = 0.02),  

Sedang  (β = 0.15)  

Besar  (β = 0.35)  
 

Koefisien regresi terstandard β > 0.02, p < 0.001 relevan untuk proses 
interpretasi kekuatan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel 
kriteria (J. Cohen, 1988; L. Cohen, Manion, & Morrison, 2018). 
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Gambar 6. Model final pengaruh budaya organisasi dan orientasi 
kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan universitas 
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Tabel 6. Regression Weights pengaruh budaya organisasi dan orientasi 
kepemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan universitas 

 
   Estimate S.E. C.R. P 

Taskorient <--- Supportive1 -.178 .055 -3.222 .001 
Taskorient <--- Market1 .314 .055 5.680 *** 
Taskorient <--- Clan1 .296 .055 5.354 *** 
Taskorient <--- Innov1 .206 .055 3.730 *** 
Humanorient <--- Adhoc1 .204 .091 2.248 .025 
Humanorient <--- Supportive1 .390 .091 4.286 *** 
Taskorient <--- Bureaucratic1 .194 .055 3.510 *** 
Leadvisi <--- Bureaucratic1 .230 .051 4.485 *** 
Leadership <--- Bureaucratic1 .114 .041 2.805 .005 
Managing <--- Bureaucratic1 .112 .041 2.729 .006 
Sourcemgmt <--- Bureaucratic1 .089 .040 2.200 .028 
Profedv <--- Bureaucratic1 .176 .051 3.466 *** 
Sourcemgmt <--- Market1 .095 .040 2.350 .019 
Profedv <--- Market1 .169 .051 3.328 *** 
Climatedev <--- Clan1 .140 .046 3.044 .002 
Managing <--- Adhoc1 .194 .042 4.656 *** 
Sourcemgmt <--- Clan1 .088 .040 2.178 .029 
Climatedev <--- Adhoc1 .110 .043 2.526 .012 
Profedv <--- Adhoc1 .163 .052 3.159 .002 
Leadership <--- Adhoc1 .134 .041 3.254 .001 
Climatedev <--- Innov1 .218 .044 4.920 *** 
Leadership <--- Innov1 .125 .041 3.079 .002 
Managing <--- Humanorient .520 .033 15.836 *** 
Leadership <--- Humanorient .501 .033 15.368 *** 
Leadvisi <--- Taskorient -.123 .060 -2.051 .040 
Climatedev <--- Taskorient .234 .055 4.219 *** 
Sourcemgmt <--- Humanorient .555 .032 17.472 *** 
Profedv <--- Humanorient .354 .041 8.702 *** 
Leadvisi <--- Humanorient .525 .040 13.277 *** 
Climatedev <--- Humanorient .267 .034 7.753 *** 
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Tabel 7. Standardized Regression Weights  
 

   Estimate 
Taskorient <--- Supportive1 -.202 
Taskorient <--- Market1 .356 
Taskorient <--- Clan1 .336 
Taskorient <--- Innov1 .234 
Humanorient <--- Adhoc1 .160 
Humanorient <--- Supportive1 .306 
Taskorient <--- Bureaucratic1 .220 
Leadvisi <--- Bureaucratic1 .237 
Leadership <--- Bureaucratic1 .131 
Managing <--- Bureaucratic1 .124 
Sourcemgmt <--- Bureaucratic1 .099 
Profedv <--- Bureaucratic1 .201 
Sourcemgmt <--- Market1 .106 
Profedv <--- Market1 .193 
Climatedev <--- Clan1 .181 
Managing <--- Adhoc1 .215 
Sourcemgmt <--- Clan1 .098 
Climatedev <--- Adhoc1 .142 
Profedv <--- Adhoc1 .186 
Leadership <--- Adhoc1 .153 
Climatedev <--- Innov1 .282 
Leadership <--- Innov1 .143 
Managing <--- Humanorient .734 
Leadership <--- Humanorient .728 
Leadvisi <--- Taskorient -.112 
Climatedev <--- Taskorient .266 
Sourcemgmt <--- Humanorient .789 
Profedv <--- Humanorient .516 
Leadvisi <--- Humanorient .689 
Climatedev <--- Humanorient .439 
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Yang menarik dari nilai-nilai koefisien regresi terstandar dalam Tabel 
7 bahwa Budaya “pasar” dan “klan” memiliki kemampuan prediktif kuat 
terhadap penyelenggaraan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. 

Masing-masing mendapatkan β= 0.36 dan 0.34. Disusul oleh budaya 
“suportif” yang memiliki pengaruh kuat terhadap kepemimpinan 

berorientasi pada manusia atau hubungan (β= 0.31). Variabel 
“birokratik” dan “klan” memberikan pengaruh ridak terlalu kuat namun 
signifikan terhadap manajemen sumber daya, yakni keduanya dengan 

nilai koefisien β= 0.1. Adapun pengaruh budaya “supportive” terhadap 
gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas memberikan pengaruh 

negatif (β= -.20). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lemah budaya 
suportif organisasi, maka semakin kuat tipe kepemimpinan dipersepsi 
sebagai yang berorientasi pada tugas. Dengan kata lain tipe 
kepemimpinan ini kompatibel pada suasana organisasi yang dipimpin 
dengan perilaku suportif rendah. Seirama dengan itu, temuan lain 
mendemonstrasikan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada tugas 
ini berpengaruh negatif terhadap indikator efektifitas kepemimpinan 

dalam mengembangakan visi organisasi, yakni dengan koefisien regresi β 
= -.112 untuk pengaruh variabel prediktor terhadap criterion variable 
(Taksorient----> Leadvisi). 

Kalau di atas lebih fokus pada pengaruh variabel budaya organisasi 
terhadap orientasi kepemimpinan, maka berikut adalah pengaruh tipe 
kepemimpinan itu sendiri terhadap dimensi-dimensi penting 
kepemimpinan universitas. Tabel 7 menunjukkan bahwa tipe 
kepemimpinan yang berorientasi pada manusia (“Humanorient”) 
mendominasi efek yang dihasilkannya terhadap variabel-variabel 
dependen yang terdiri dari beberapa dimensi kepemimpinan universitas. 
Yang terkuat pengaruhnya adalah terhadap unsur-unsur kepemimpinan 

yaitu manajemen sumber daya (β= 0.79), pelaksanaan fungsi manajerial 
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(β= 0.73), dan pelaksanaan fungsi memimpin (β= 0.73). Disusul 

pengaruh kuat lainnya terhadap kepemimpinan visi organisasi (β= 0.69), 

pengembangan profesional staf (β= 0.52), dan pengembangan iklim 

organisasi (β= 0.44). 
 
Tabel 8. Standardized indirect effect 
 

 Support-
ive1 

Innov1 Adhoc1 Clan1 Market1 
Bureauc-

ratic1 
Task-
orient 

Human-
orient 

Taskorient .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Humanorient .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Climatedev .080 .062 .070 .089 .094 .058 .000 .000 

Profedv .158 .000 .083 .000 .000 .000 .000 .000 

Sourcemgmt .241 .000 .127 .000 .000 .000 .000 .000 

Managing .224 .000 .118 .000 .000 .000 .000 .000 

Leadership .222 .000 .117 .000 .000 .000 .000 .000 

Leadvisi .233 -.026 .110 -.038 -.040 -.025 .000 .000 

 
Sementara jika diperhatikan garis pengaruh/hubungan tidak 

langsung variabel-variabel prediktor yang diteliti sehubungan dengan 
variabel kinerja kepemimpinan tersebut (periksa Gambar 5, Tabel 7, 
Tabel 9, Tabel 10) memperlihatkan adanya pengaruh tak langsung (indirect 
effects) yang diberikan oleh variabel budaya organisasi universitas. 
Misalnya, tipe budaya “Adhocracy” menyumbang pengaruh secara tak 
langsung sebesar ie = 0.083 terhadap kinerja kepemimpinan dalam hal 
pengembangan profesional staf universitas. Terhadap kinerja fungsi 
manajerial sebesar ie = 0.118. Temuan demikian merupakan indikasi 
adanya pengaruh kuat budaya organisasi tersebut.   
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Tabel 9. Standardized direct effects   

 

 Support-
ive1 

Innov1 Adhoc1 Clan1 Market1 
Bureauc-

ratic1 
Task-
orient 

Human-
orient 

Taskorient -.202 .234 .000 .336 .356 .220 .000 .000 

Humanorient .306 .000 .160 .000 .000 .000 .000 .000 

Climatedev .000 .282 .142 .181 .000 .000 .266 .439 

Profedv .000 .000 .186 .000 .193 .201 .000 .516 

Sourcemgmt .000 .000 .000 .098 .106 .099 .000 .789 

Managing .000 .000 .215 .000 .000 .124 .000 .734 

Leadership .000 .143 .153 .000 .000 .131 .000 .728 

Leadvisi .000 .000 .000 .000 .000 .237 -.112 .689 

  
Tabel 10. Standardized total effects 
 

 Support-
ive1 

Innov1 Adhoc1 Clan1 Market1 
Bureauc-

ratic1 
Task-
orient 

Human-
orient 

Taskorient -.202 .234 .000 .336 .356 .220 .000 .000 

Humanorient .306 .000 .160 .000 .000 .000 .000 .000 

Climatedev .080 .344 .212 .270 .094 .058 .266 .439 

Profedv .158 .000 .269 .000 .193 .201 .000 .516 

Sourcemgmt .241 .000 .127 .098 .106 .099 .000 .789 

Managing .224 .000 .332 .000 .000 .124 .000 .734 

Leadership .222 .143 .270 .000 .000 .131 .000 .728 

Leadvisi .233 -.026 .110 -.038 -.040 .213 -.112 .689 

 
Pengaruh tak langsung variabel-variabel budaya adalah dimediasi 

oleh variabel “orientasi kepemimpinan” sebagaimana diilustrasikan 
dalam Gambar 6. Tipe kepemimpinan yang beororientasi pada manusia 
memberikan pengaruh langsung sangat kuat terhadap kinerja 

kepemimpinan dalam hal pengembangan sebesar β = 0.789, dan 

terhadap pengembangan staf β = 0.516 . Temuan ini menunjukkan 
bahwa gaya atau tipe kepemimpinan yang berorientasi pada manusia atau 
hubungan kemanusiaan sangat kuat pengaruhnya terhadap kinerja 
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kepemimpinan dalam bidang pengembangan staf. Artinya, jika pimpinan 
menginginkan pelaksanaan pengembangan staf itu berhasil, maka sangat 
diperlukan pendekatan kepemimpinan yang lebih mengedepankan atau 
memperhatikan dimensi manusianya, misal dengan membangun dan 
memperbaiki kondisi hubungan kemanusiaan yang berkembang di dalam 
organisasi. 

 
Tabel 11. Squared multiple correlation 
 

 Estimate 
Taskorient .383 
Humanorient .119 
Climatedev .468 
Profedv .409 
Sourcemgmt .654 
Managing .650 
Leadership .627 
Leadvisi .541 

 
Data daftar koefisien dalam Tabel 11 juga menunjukkan bahwa 

variabel-variabel prediktor mampu menjelaskan variannya terhadap 
masing-masing variabel criterion (dependent variables) secara signifikan. 
Dilihat dari nilai-nilai varian dalam Tabel 11 menunjukkan bahwa 
variabel-variabel prediktor yang diukur terbukti menyumbang varian 
cukup besar terhadap 8 variabel kriteria dalam penelitian ini meliputi 
“Taskorient” (0.38), “Humanorient” (0.12), “Climatedev” (0.47), 
“Profdev” (0.41), “Sourcemgmt” (0.65), “managing” (0.65), “leadership” 
(0.63) dan “Leadvisi” (0.54).  Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa 
variabel-variabel prediktor tersebut mampu secara signifikan 
menjelaskan variabel-variabel criterion (dependent variables).  
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Hadirin yang berbahagia, 
 
Pengaruh Dimensi-Dimensi Kepemimpinan dan Perilaku 
Layanan Administrasi oleh Staf Terhadap Pertumbuhan Budaya 
Akademik Mahasiswa di Universitas 

Konsisten dengan model pengukuran yang telah dikembangkan 
dalam penelitian ini, bagian ini menyajikan data hasil analisis jalur 
berdasarkan komponen-komponen atau dimensi-dimensi kepemimpinan 
universitas, perilaku layanan administrasi oleh staf administrasi, dan 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan budaya akademik mahasiswa. 
Hasilnya digambarkan dalam model path Gambar 7. 
 

 
 

Gambar 7. Model jalur dimensi-dimensi kepemimpinan, layanan 
administrasi, dan pengaruhnya terhadap budaya akademik mahasiswa 

di universitas 
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Untuk mempermudah pemahaman terhadap paparan data, maka 

nama-nama variabel dalam model tersebut dijelaskan dalam Tabel 12. 
 

Tabel 12. Nama-nama variabel dan penjelasannya dalam model 
 

Laten Indikator 
Nama variabel 
dalam model 

Deskripsi Nama variabel 
dalam model 

Deskripsi 

Lead Leadership Vision Vision (Visi) 
  Leading Leading (Memimpin) 
  Managerial Managerial (Manajerial) 
  Resourcemanage Resource management 

(Manajemen sumber daya) 
  Prodevelop Profesional development 

(Pengembangan 
professional) 

  Orgclimate Organizational climate 
(Iklim organisasi) 

Student Student Timeuse Time use 
(Budaya penggunaan 
waktu di kampus) 

  Acadculture Academic culture 
(Budaya belajar/akademik 
di kampus) 

StafSrv Staff Service Stafattitude Staff attitude 
(Sikap staf dalam layanan) 

  Stafcomu Staff communication 
(Perilaku komunikasi staf) 

  Staftelph Staff telephone 
(Layanan staf ketika 
menerima 
telepon/menelpon) 

 
Hasil analisis terhadap model pengaruh dimensi-dimensi 

kepemimpinan dan perilaku layanan administrasi terhadap budaya 
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akademik mahasiswa tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai statistik baik 
dari Gambar 7, Tabel 13 dan Tabel 14. 

Berdasarkan hasil yang dipresentasikan Gambar 7, secara umum 
dapat dijelaskan bahwa variabel laten kepemimpinan (Lead) berpengaruh 
langsung terhadap perkembangan budaya akademik mahasiswa (Student), 
baik dalam kebiasaan atau tradisi penggunaan waktu di (Timeuse) dan 
budaya akademik mahasiswa (Acadculture) di kampus. Adapun variabel 
layanan administrasi oleh staf (StafSrv) terbukti tidak mendapatkan 
pengaruh langsung dari kinerja kepemimpinan (Lead). Layanan 
administrasi oleh staf terbukti hanya berpengaruh langsung terhadap 
pertumbuhan budaya akademik mahasiswa (Student). Meskipun demikian, 
pegaruh kepemimpinan terhadap budaya akademik mahasiswa jauh lebih 

kuat (β = 0.46) daripada pengaruh layanan administrasi terhadap budaya 

akademik mahasiswa (Student) dengan koefisien regresi besar β = 0.22. 
Nilai-nilai koefisien dalam Gambar tersebut menunjukkan bahwa 
indikator-indikator variabel laten kepemimpinan meliputi visi, proses 
memimpin, manajerial, pendayagunaan sumber daya, pengembangan 
profesional, dan kepemimpinan dalam pengembangan iklim organisasi. 

Kesemuanya menghasilkan loading yang besar (λ = 0.75-0.91) 
menggambarkan indikator-indikator ini benar-benar berpengaruh kuat 
terhadap fungsi kepemimpinan universitas. Artinya efektivitas 
kepemimpinan universitas bisa diukur langsung atas dasar pelaksanaan 
proses kepemimpinan dalam dimensi-dimensi meliputi keenam indikator 
tersebut. Demikian juga kedua variabel laten lainnya yakni “StafSrv” dan 
“Student”. Keduanya berhasil dijelaskan oleh masing-masing indikator 

dengan nilai loading faktor sebesar λ = 0.62-0.96. Dapat ditafsirkan 
bahwa kekuatan variabel-variabel laten dispport kuat oleh masing-masing 
indikator, sehingga dapat dimaknai lebih konkrit.  
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Di samping itu, nilai-nilai fit statistics juga menunjukkan performan 
yang menggembirakan terhadap model jalur yang telah didesain. 
Berdasarkan ringkasan model fit dalam Tabel 15, menunjukkan bahwa 
model jalur yang telah dikembangkan mendapat nilai fit yang baik (a good 
fit to the data), dalam arti bahwa model jalur tersebut disuport oleh data. 
Terbukti meskipun DF = 7.58, atau > 5, nilai TLI and CFI juga tinggi 
(0.62 and 0.64) atau mendekati “1” berarti memperkuat kualitas model 
pengukuran yang telah dicapai. Diharapkan dapat mengungkapkan dan 
menggambarkan perilaku budaya organisasi universitas yang 
sesungguhnya, dan menyediakan bahan pertimbangan penting bagi 
usaha-usaha pengembangan budaya organisasi universitas yang 
dikehendaki. 

 
Tabel 13. Regresi terstandar pengaruh kepemimpinan, layanan 

administrasi dan pengaruhnya terhadap budaya akademik 
mahasiswa di universitas. 

 
   Estimate 

Student <--- StafSrv .217 
Student <--- Lead .456 
Studentime <--- Student .938 
Studentacad <--- Student .615 
Climatedev <--- Lead .746 
Profedv <--- Lead .829 
Sourcemgmt <--- Lead .919 
Managing <--- Lead .955 
Leadership <--- Lead .913 
Leadvisi <--- Lead .766 
Stafcom <--- StafSrv .965 
Staftelp <--- StafSrv .842 
Stafatt <--- StafSrv .923 
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Tabel 14. Regresi tidak terstandar pengaruh kepemimpinan, layanan 
administrasi dan pengaruhnya terhadap budaya akademik 
mahasiswa di universitas. 

 

   
Unstandardized 
Regression 
Weights (URW) 

S.E. C.R. 
Standardized 
Regression 
Weights (SRW) 

P 

Student <--- StafSrv .235 .087 2.711 0.22 .007 
Student <--- Lead .557 .222 2.510 0.46 .012 

Studentime <--- Student 1.000     0.94 
           

*** 
Studentacad <--- Student .666 .247 2.694 0.62 .007 

Climatedev <--- Lead 1.000     0.75 
                   

*** 
Profedv <--- Lead 1.111 .096 11.629 0.83 *** 
Sourcemgmt <--- Lead 1.230 .094 13.110 0.92 *** 
Managing <--- Lead 1.275 .093 13.678 0.96 *** 
Leadership <--- Lead 1.223 .094 13.011 0.91 *** 
Leadvisi <--- Lead 1.026 .097 10.619 0.77 *** 
Stafcom <--- StafSrv 1.147 .065 17.555 0.97 *** 
Staftelp <--- StafSrv 1.000     0.84 *** 
Stafatt <--- StafSrv 1.097 .066 16.701 0.92 *** 
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Tabel 15. Ringkasan model fit  

 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 37 318.411 42 .000 7.581 
Saturated model 77 .000 0   

Independence 
model 

11 1883.913 66 .000 28.544 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model .831 .734 .850 .761 .848 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence 
model 

.000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .141 .127 .156 .000 
Independence 
model 

.288 .277 .300 .000 

 
Hadirin yang berbahagia, 
Pengaruh Antar Variabel Utama Budaya Organisasi terhadap 
Kualitas Layanan Administrasi oleh Staf, Kepemimpinan dan 
Budaya Akademik Mahasiswa  

Pengaruh antar variabel latin yang dapat dieksplorasi dalam model 
struktural tersebut adalah sabagaimana disederhanakan pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Model jalur pengaruh budaya organisasi terhadap 
kepemimpinan, budaya akademik mahasiswa dan layanan administrasi 

di universitas 

 
Berbeda dengan model sebelumnya (Gambar 7), model di atas 

dibangun berdasarkan factor scores variabel-variabel laten utama yaitu 
budaya organisasi, kepemimpinan universitas, dan layanan administrasi 
oleh staf. Untuk memudahkan proses kompoutasi dan analisis, keempat 
variabel utama ini di dalam model Gambar 8 secara representatif diberi 
label ORGCULTURE, STUDENTCULT, LEDPERFORM, dan 
STAFSRV. 

Sebelum menjelaskan hasil analisis model pada Gambar 8 label-label 
variable laten dalam gambar didefinisikan sebagaimana dalam tanda 
kurung, yakni (1) ORGCULTURE (Organizational Culture); (2) 
LEADPERFORM (Lead Performance); STUDENTCULT (Student 
Academic Culture); dan STAFSRV (Staf Administrative Services). 
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Gambar itu memperlihatkan bahwa budaya organisasi secara 
simultan berpengaruh langsung terhadap kinerja kepemimpinan 
universitas, kualitas layanan administrasi oleh staf, dan budaya positif 
akademik mahasiswa. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi 
terhadap budaya akademik mahasiswa, kinerja kepemimpinan, dan 
kualitas layanan administrasi universitas dapat dilihat dalam hasil estimasi 
pengaruh antar variable dalam Tabel 16 dan Tabel 17.  

Tabel 16. Nilai-nilai regresi tak terstandar 

   Estimate S.E. C.R. P 
LEDPERF <--- OC .596 .053 11.211 *** 
STDACADCULT <--- OC .234 .098 2.397 .017 
STAFSERVICE <--- LEDPERF .789 .074 10.713 *** 
STDACADCULT <--- LEDPERF .251 .112 2.252 .024 

 
Tabel di atas membuktikan bahwa pengaruh variabel-variabel 

prediktor yang diteliti signifikan (p = < 0.05). Temuan demikian menjadi 
masukan bahwa perilaku hubungan dan pengaruh antar variabel laten 
yang diteliti dapat dianalisis dan diinterpretasi lebih lanjut.  Hasilnya 
diharapkan mampu mengungkapkan makna pegaruh variabel-variabel 
yang diukur, dan memberikan manfaat bagi upaya penulis dalam 
menafsirkan data berdasarkan konteks penelitian khususnya sesuai 
kepentingan organisasi universitas. 

Tabel 17. Nilai-nilai regresi terstandar 

   Estimate 
LEDPERF <--- OC .596 
STDACADCULT <--- OC .233 
STAFSERVICE <--- LEDPERF .822 
STDACADCULT <--- LEDPERF .251 
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Sebelum menjelaskan koefisien regresi terstandard (standardized 
regression coefficients) sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel 17 nama-
nama variabel di dalamnya perlu dijelaskan. Berdasarkan penjelasan 
indikator-indikator yang digunakan dalam tabel tersebut, terlihat bahwa 
keempat variabel prediktor signifikan mempengaruhi masing-masing 
variabel kriteria atau dependent variables. Berturut-turut dapat pula 
dijelaskan bahwa budaya organisasi (OC) berpengaruh kuat dan 

signifikan baik terhadap kinerja kepemimpinan universitas (β = 0.60) 

maupun budaya akademik mahasiswa (β = 0.23). Selanjutnya variabel 
kepemimpinan (LEDPERF) itu sendiri berpengaruh sangat kuat baik 

terhadap pertumbuhan budaya akademik mahasiswa (β = 0.25) maupun 

kualitas layanan administrasi oleh staf administrasi (β = 0.82) dan 

terhadap pertumbuhan budaya akademik mahasiswa β = 0.25 untuk 
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja layanan administrasi 
universitas.  

Efek langsung masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagaimana 
dalam Tabel 16 dan Tabel 17. Hasil ini membuktikan bahwa variabel 
laten budaya organisasi unioversitas (OC) berpengaruh langsung 
terhadap kinerja kepemimpinan (LEDPERF) dan pertumbuhan budaya 
akademik mahasiswa (STDACACULT). Masing-masing menghasilkan 

koefisien regresi β = 0.60 dan 0.23. Kinerja kepemimpinan (LEDPERF) 

memberikan efek langsung terhadap STAFSRV (β = 0.82) dan terhadap 

STDACADCULT (β = 0.25).  
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Tabel 18. Standardized direct effects 
 

 OC LEDPERF 
LEDPERF .596 .000 
STAFSERVICE .000 .822 
STDACADCULT .233 .251 

 
Tabel 19. Standardized indirect effect  
 

 OC LEDPERF 
LEDPERF .000 .000 
STAFSERVICE .490 .000 
STDACADCULT .149 .000 

 
Tabel 20. Standardized total effects    

 
 OC LEDPERF 
LEDPERF .596 .000 
STAFSERVICE .490 .822 
STDACADCULT .383 .251 

 
Budaya organisasi juga dengan sangat meyakinkan dan kuat 

memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas layanan 
staf dan budaya akademik mahasiswa, masing-masing dengan koefisien 

regresi β = 0.49 dan 0.15. Total efek yang dihasilkan adalah bahwa 
pengaruh kinerja kepemimpinan terhadap layanan administrasi oleh staf 

universitas menghasilkan koefisien efek total terbesar, yakni β = 0.82 
(periksa Tabel 20). Disusul oleh pengaruh budaya organisasi terhadap 
kepemimpinan, layanan administrasi, dan budaya akademik mahasiswa 

dan dengan total koefisien regresi secara representative, β = 0.60, 0.49, dan 
0.38.  Kesimpulannya adalah bahwa budaya organisasi (OC) merupakan 
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variabel laten yang sangat kuat dan dominan dalam mempengaruhi 
variabel-variabel laten atau variabel kriteria lainnya meliputi kinerja 
kepemimpinan, layanan administrasi, dan budaya akademik mahasiswa. 

 
Tabel 21. Squared multiple correlation 
 

 Estimate 
LEDPERF .356 
STAFSERVICE .676 
STDACADCULT .187 

 
Tabel 21 menunjukkan bahwa ketiga variabel prediktor 

(STAFSERVICE, LEDPERF, STDACADCULT) berhasil menjelaskan 
sekian persen varian-varian mereka. Misalnya variabel STAFSERVICE 
secara signifikan mampu menjelaskan variannya sebesar 67.6 persen. 
Dengan kata lain variabel ini memiliki kurang lebih 32.4 persen error 
variance terhadap variabel yang dijelaskannya. Atau dapat ditafsirkan 
kemungkinan 32.4 persen variannya dijelaskan oleh variabel lain, di luar 
STAFSERVICE. Begitu pula kedua variabel lainnya terbukti berhasil 
menjelaskan varian-varian mereka, secara representatif menyumbang 
varian sebesar 35.6 dan 18.7 persen.  
 
Hadirin yang saya muliakan 
Hasil Analisis Varian Persepsi Responden tentang Budaya 
Organisasi dan Kepemimpinan Universitas 

Untuk mengetahui variasi responden dalam memberikan pendapat 
tentang variabel-variabel yang diteliti, teknik oneway anova diterapkan 
untuk menganalisis kecenderungan perbedaan persepsi baik dari faktor 
gender, golongan/pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia responden. 
Targetnya adalah untuk menguji ada tidaknya perbedaan secara signifikan 
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sesuai dengan faktor-faktor dasar yang diduga mempengaruhi variasi 
individu dalam menentukan pendapat atau persepsi. Penelitian ini 
memfokuskan perhatian pada beberapa karakteristik atau didefnisikan 
sebagai faktor-faktor individual yang diduga mempengaruhi perbedaan 
persepsi responden terhadap penilaian budaya organisasi dan 
kepemimpinan. Pertama adalah faktor gender. Sesuai dengan data yang 
berhasil dianalisis menggunakan teknik one-way anova diperoleh hasil 
sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6 (Tabel A). 

Statistik Test of Homogeneity of Variances dalam Tabel A (Lampiran 6) 
memberikan informasi apakah nilai-nilai varian dari kedua grup pria dan 
wanita sama? Hasil uji anova ini menunjukkan nilai signifikansi masing-
masing grup yakni 0.842 untuk variabel budaya organisasi dan 0.677 
untuk variabel kinerja kepemimpinan (> 0.01), maka dapat disimpulkan 
bahwa proses analisis ini mendapatkan nilai statistik yang memenuhi 
standar homogenity of variance.  Sehingga data dari kedua kelompok sampel 
tepat dianalisis menggunakan teknik anova guna menguji nilai-nilai 
statistik selanjutnya. 

Sedangkan hasil uji perbedaan pada ringkasan data statistik anova 
pada tabel yang sama memperlihatkan signifikansi masing-masing 
variabel mencapai 0.137 dan 0.083 atau p = > 0.05 (0.281), berarti tidak 
ada perbedaan signifikan persepsi kedua kelompok responden wanita dan 
pria tentang budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan. Untuk 
kepentingan pengujian budaya dan kinerja kepemimpinan universitas ini 
hanya dibatasi pada respon kelompok dosen dan karyawan. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok gender responden 
para dosen dan karyawan universitas memiliki kesamaan persepsi tentang 
budaya organisasi yang berkembang di lingkungan organisasi dan kinerja 
kepemimpinan staf.  
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Orientasi kepemimpinan yang diterapkan di universitas 
kecederungannya dipersepsi sama oleh responden dosen dan staf baik 
oleh kelompok pria maupun wanita. Sesuai dengan prosedur analisis 
anova terhadap variabel-variabel sebelumnya, Tabel B (Lampiran 6) 
menyajikan nilai-statistik uji homoginitas variabel “taks oriented” dan 
“human oriented” masing-masing mendapatkan nilai koefisien 0.485 dan 
0.407 (p = > 0.05). Kedua variabel dependen tersebut dengan demikian 
dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik anova karena telah 
memenuhi standar homogenity of variance. Hasil analisis uji perbedaan pada 
ringkasan data statistik dalam tabel tersebut menunjukkan nilai 
signifikansi masing-masing variabel mencapai 0.778 dan 0.083 atau p = 
> 0.192, yakni di atas p values 0.05.  Berarti tidak ada perbedaan 
signifikan persepsi responden pria dan wanita tentang kecenderungan 
orientasi kepemimpinan yang diterapkan universitas. 

Pengujian orientasi budaya universitas ini juga dibatasi pada respon 
kelompok partisipan dosen dan karyawan di lima universitas yang 
tersebar di lima kota Indonesia. Kesimpulannya adalah bahwa masing-
masing universitas memiliki kesamaan persepsi tentang budaya organisasi 
yang berkembang di lingkungan organisasi masing-masing.  

Sesuai dengan prosedur sebelumnya uji statistik homoginitas varian 
Tabel C (Lampiran 6) memberikan informasi nilai signifikansi masing-
masing grup yakni 0.384 (> 0.05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
proses analisis ini mendapatkan nilai statistik yang memenuhi standar 
homogenity of variance. Sehingga data dari kedua kelompok sampel yang ada 
dapat dianalisis menggunakan teknik anova guna menguji nilai-nilai 
statistik selanjutnya. Hasil uji perbedaan pada ringkasan data statistik 
anova menunjukkan signifikansi masing-masing variabel mencapai 0.213 
atau p = > 0.05 yang berarti tidak ada perbedaan signifikan persepsi 
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responden di masing-masing universitas tentang budaya organisasi yang 
diadopsi di lingkungan organisasi masing-masing. 

Berikutnya Tabel D (Lampiran 6) menyajikan data perbedaan 
persepsi responden mahasiswa tentang layanan administrasi dan budaya 
akademik mahasiswa di lingkungan kampus dapat diungkap berdasarkan 
hasil uji one way anova. Sebagaimana didaftarkan dalam tabel, layanan 
administrasi staf diukur berdasarkan sub variabel sikap staf dalam 
memberikan layanan mahasiswa (”Staffattitude”), komunikasi staf ketika 
melayani mahasiswa (“Stafcom”), dan perilaku staf ketika menerima atau 
menjawab telepon mahasiswa (“Staftelp”). Adapun budaya akademik 
mahasiswa diukur dengan sub skala budaya penggunaan waktu belajar 
(“Timeuse”) dan (“Acadculture”). Penggunaaan prosedur analisis anova 
terhadap variabel-variabel ini dinilai tepat karena hasil uji homoginitas 
memperlihatkan nilai signifikansi kesemua variabel mendapatkan p values 
di atas 0.05. Hasil uji perbedaan menunjukkan bahwa ketiga variabel 
dependen (sikap dalam menmberikan layanan, komunikasi staf dengan 
mahasiswa, perilaku staf ketika menerima telepon mahasiswa) dipersepsi 
berbeda oleh responden mahasiswa pria dan wanita. Interpretasi ini 
terbukti masing-masing mendapatkan nilai koefisien 0.49. 0.47 dan 0.13, 
berada di bawah p values (< 0.05.). Sedangkan kecenderungan budaya 
akademik mahasiswa dalam hal penggunaan waktu belajar di kampus dan 
perilaku budaya akademik/belajar mendapatkan nilai statistik perbedaan 
sebesar 0.128 untuk variabel penggunaan waktu (“timeuse”) dan budaya 
akademik 0.146. Sehingga dapat dimaknai bahwa masing-masing 
kelompok gender mahasiswa masing-masing grup memiliki persepsi dan 
penyikapan yang sama tentang budaya akademik di lingkungan 
organisasi/kampus. Berdasarkan nilai rerata (mean values) dalam tabel, 
kelompok mahasiswa pria cenderung lebih positif atau kuat dalam 
memberikan penilaian terhadap tuntutan unsur-unsur nilai budaya 
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akademik yang didemonstrasikan mahasiswa di dalam maupun di luar 
perkuliahan. 

Secara spesifik pengaruh tipe-tipe budaya organisasi (independent 
variables) terhadap kinerja kepemimpinan universitas secara umum (the 
main dependent variable), hasilnya dapat diikhtisarkan dalam Tabel E dan F 
(Lampiran 6). Berdasarkan nilai koefisien terstandar yang diperoleh oleh 
tipe-tipe budaya sebagaimana didaftar dalam Tabel F (lihat Lampiran 6), 
menunjukkan hanya tipe budaya organisasi bureaucratic dan adhocracy yang 
mendapatkan nilai koefisien regresi tinggi dan signifikan, yakni masing-

masing β = 0.209, t = 2.779 untuk budaya birokratik dan β = 0.295, t = 
2.500 untuk tipe adhokrasi.  

Paparan data di atas sesungguhnya belum cukup untuk melihat 
bagaimana pengaruh masing-masing tipe budaya terhadap unsur-unsur 
kepemimpinan universitas yang terdiri dari enam sub variabel, yakni: 
vision, leading, managerial, resource management, professional development, dan 
organizational climate. 

Untuk memecahkan persoalan tersebut, maka tim peneliti menguji 
masing-masing tipe tersebut terhadap keenam sub variabel itu. Hasil 
analisis dengan prosedur demikian, secara garis besar disajikan dalam 
Tabel G (Lampiran 6). Nilai-nilai koefisien regresi dalam tabel 
menunjukkan tidak semua tipe budaya organisasi berpengaruh signifikan 
terhadap unsur-unsur atau indikator kinerja kepemimpinan. Meskipun 
demikian, beberapa tipe budaya organisasi menghasilkan pengaruh 
signifikan terhadap unsur kepemimpinan tertentu. Misalnya budaya 
birokratik terbukti memberikan efek yang kuat dan signifikan terhadap 
kesemua unsur kepemimpinan. Disusul oleh tipe adhokrasi yang 

memberikan efek signifikan terhadap empat unsur yakni vision β = 0.279, 

t = 2.084; leading β = 0.301, t = 2.502; managerial β = 0.373, t = 2.985; 

dan organizational climate, β = 2.43, t = 2.331. Tipe suportif berpengaruh 
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signifikan terhadap fungsi leading, β = 0.196, t = 1.944; resource management, 

β= 0.259, t = 2.464; adapun market haya berpengaruh signifikan terhadap 

professional development, yakni β= 0.180, t = 2.416. Sementara tipe clan tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur spesifik 
kepemimpinan karena terbukti semua koefisien regresi yang dihasilkan 
tidak signifikan. Nilai-nilai statistik VIF (Variant Inflation Factor) tidak ada 
yang melampaui angka > 10, yang menunjukkan pengaruh variabel-
variabel independent terbebas dari isu multicollinearity yang bisa mengurangi 
kemampuan penulis untuk menentukan kekuatan pengaruh variabel-
variabel. 

Tabel H (Lampiran 6) mempresentasikan data deskriptif hasil analisis 
anova. Sedangkan Tabel I menyajikan data perbedaan persepsi responden 
berdasarkan pengalaman kerja terhadap jenis-jenis budaya organisasi. 
Hasilnya membuktikan bahwa faktor pengalaman kerja tidak 
menyebabkan perbedaan persepsi responden tentang tipe-tipe budaya 
organisasi yang berkembang atau diadopsi di dalam organisasi. Temuan 
hasil analisis anova ini diperkuat oleh hasil analisis homoginitas varian 
yang menghasilkan nilai-nilai statistik > 0.05, atau membuktikan varian 
masing-masing grup bersifat homogin sebagai syarat analisis varian. 

Berikutnya data Tabel J dan Tabel K (periksa Lampiran 6) 
menyajikan hasil uji perbedaan persepsi berdasarkan masa kerja terhadap 
variabel utama budaya organisasi (ORGCULTURE) dan kepemimpinan 
(LEDPERFORM). Hasilnya juga membuktikan secara signifikan faktor-
faktor perbedaan masa kerja responden dosen dan karyawan tidak 
menyebabkan adanya perbedaan dalam memberikan persepsi atau 
penilaian tentang budaya organisasi maupun kinerja kepemimpinan 
universitas. Proses analisis anova ini diperkuat dengan hasil uji 
homoginitas varian sesuai dengan variasi pengalamann responden. 
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Yang terakhir, dilihat dari segi variasi tingkat pendidikan responden, 
baik terhadap budaya organisasi maupun kinerja kepemimpinan 
universitas, kelompok-kelompok responden tidak menghasilkan 
perbedaan mean values yang signifikan. Hasil demikian dapat dilihat pada 
nilai-nilai statistik perbedaan maupun uji homoginitas varian 
sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel L dan M (Lampiran 6).  
 
Hadirin yang saya hormati 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hasil-hasil penelitian 
yang diangkat untuk pengembangan materi buku pidato pengukuhan ini 
secara umum bertujuan untuk memperkenalkan pengembangan model 
pengukuran budaya organisasi dan orientasi kepemimpinan universitas. 
Instrumen ini selanjutnya dibuat, divalidasi, dan diterapkan dalam rangka 
mengetahui pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kinerja 
kepemimpinan, orientasi kepemimpinan terhadap kinerja 
kepemimpinan, layanan administrasi, dan budaya akademik mahasiswa di 
lingkungan universitas sasaran. 

Hasil pertama yang telah tim peneliti capai adalah rumusan model 
pengukuran beserta item-item yang telah divalidasi sebagaimana 
terlampir dalam laporan penelitian ini. Model pengukuran dan item-item 
ini telah dikembangkan sedemikian rupa mengikuti prinsip-prinsip 
pengembangan model pengukuran dan instrumen yang dapat menjamin 
tingkat reliabilitas dan validitas instrumen alat ukur yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara statistik. Model-model pengukuran telah 
didesain sesuai landasasan teoritik (theoretical model) yang kuat tentang 
budaya organisasi yang telah dibangun menjadi model-model 
pengukuran variabel-variabel yang diteliti (B. Burhanuddin, 2019; L. 
Cohen et al., 2018; Hair et al., 2010). Sedangkan item-item telah teruji 
tingkat validitasnya berdasarkan pendekatan item response theory (Wu & 
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Adams, 2007) guna menghasilkan item-item yang benar-benar dapat 
diandalkan sebagai pengukur gejala dan perilaku subyek yang diteliti 
(Creswell, 2014).   

Sesuai dengan data deskriptif yang telah berhasil dianalisis 
menunjukkan bahwa respon para responden terhadap segenap 
pertanyaan dapat dinyatakan berdistribusi normal. Capaian demikian 
menjadi dasar kuat untuk melaksanakan tahap-tahap analisis data lebih, 
terutama untuk memenuhi persyaratan analisis data berdasarkan 
correlational design (Creswell, 2014). Demikian juga, sebaran varian antar 
kelompok sampel dan karakteristik grup lainnya, membuktikan tidak ada 
perbedaan signifikan. Hal ini berarti terpenuhinya indikator homoginitas 
kelompok-kelompok variabel yang diteliti. Sehingga proses analisis lebih 
lanjut terutama dengan model analisis varian dapat dibenarkan dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara statistik (Creswell, 2014; Levin & Rubin, 
1988). 

 
Pengaruh antar Variabel Laten Budaya Organisasi dan 
Kepemimpinan Universitas  

Selanjutnya hasil analisis jalur (path analysis) telah berhasil dilakukan 
guna berhasil mengungkapkan bagaimana pengaruh variabel-variabel 
laten terhadap variabel-variabel terikat yang diobservasi. Terdapat 
pengaruh yang kuat dan signifikan komponen-komponen budaya 
organisasi universitas terhadap unsur-unsur kinerja kepemimpinan 
universitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Besarnya nilai-
nilai koefisien yang dihasilkan dalam proses pengujian hubungan dan 
pengaruh antar variabel menunjukkan kekuatan efek variabel prediktor 
terutama budaya organisasi universitas terhadap kinerja kepemimpinan 
rata-rata sangat kuat. Temuan ini membuktikan adanya pengaruh 
langsung maupun tak langsung budaya organisasi terhadap variabel-
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variabel orientasi kepemimpinan maupun unsur-unsur kinerja 
kepemimpinan, yang meliputi vision, leading, managerial, resource management, 
professional development. Atas dasar temuan ini maka penelitian berhasil 
menolak null hypothesis (tidak ada pengaruh signifikan budaya organisasi 
terhadap kinerja kepemimpinan universitas). Budaya organisasi justru 
ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
kepemimpinan. Terdapat beberapa argumen yang dapat dijadikan dasar 
mengapa faktor budaya organisasi memiliki kontribusi langsung terhadap 
keberhasilan kepemimpinan di lingkungan universitas. Hal ini sejalan 
dengan pendapat dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memandang 
variabel budaya ini sebagai bagian faktor-faktor situasional organisasi 
(Burhanuddin, 2019; Burhanuddin & Sunarni, 2016). Pemimpin yang 
berhasil mengembangkan dan mempertahankan budaya organisasi yang 
kuat dapat meningkatkan kualitas pendekatann dan proses 
kepemimpinannya dalam memajukan universitas sebagai organisasi. Para 
bawahan khususnya para dosen dan karyawan yang berkerja di segenap 
unit sangat besar dipengaruhi oleh bagaimana pemimpin mempengaruhi 
iklim kerja dan mewarnai lingkugnan tempat para anggota bekerja. Secara 
spesifik efek prediktor terhadap unsur-unsur kepemimpinan (leadership 
indicators) dapat diperiksa pada bagian presentasi data hasil analisis laporan 
penelitian ini. 

Pengaruh tersebut juga berhasil dideteksi secara tidak langsung 
variabel budaya organisasi terhadap tingkat efektivitas kepemimpinan. 
Jika diperhatikan garis pengaruh/hubungan tidak langsung variabel-
variabel prediktor budaya organisasi terhadap unsur-unsur 
kepemimpinan universitas (vision, leading, managerial, resource management, 
professional development, organizational climate) mendemonstrasikan adanya 
pengaruh tak langsung (indirect effects) budaya organisasi terhadap kinerja 
kepemimpinan universitas. Dengan demikian hipotesis nihil (tidak ada 
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pengaruh secara tidak langsung variabel budaya organisasi terhadap 
unsur-unsur kepemimpinan) dapat tertolak. Koefisien yang dihasilkan 
dari analisis jalur penelitian ini memperlihatkan adanya pengaruh tidak 
langsung. Tipe budaya “Adhocracy” sebagai bagian unsur model budaya 
organisasi misalnya terbukti telah menyumbang pengaruh secara tak 
langsung yang cukup terhadap kinerja kepemimpinan dalam hal 
pengembangan professional staff development dan terhadap pelaksanaan 
fungsi manajerial oleh pimpinan. Hasil demikian bisa ditafsirkan sebagai 
salah satu indikator yang kuat dan meyakinkan pengaruh budaya 
organisasi terhadap tingkat efektivitas kepemimpinan universitas.   

Efek budaya juga dapat dilihat berdasarkan efektivitas pelaksanaan 
fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
kegiatan koordinasi, dan pengawasan kelembagaan yang dilakukan 
pimpinan baik sebagai manager maupun leader. Semakin kuat kondisi 
budaya yang dikembangkan oleh pimpinan, maka semakin besar pula 
kemampuan dalam mendorong para anggotanya untuk mensukseskan 
program-program kerja melalui proses manajemen yang sistematis dan 
efektif. Sejalan dengan pendapat Sashkin (1984; Marshall Sashkin & 
Sashkin, 2003; Schein, 2010; G. A. Yukl, 2010) bahwa alasan mendasar 
perlunya pengembangan budaya organisasi bahwa konsentrasi tim dalam 
bekerja untuk mencapai tujuan atau target organisasi sangat kiuat 
ditentukan oleh iklim organisasi dan budaya kerja yang dapat dibangun 
oleh pimpinan.  
 
Pengaruh Orientasi Kepemimpinan Universitas 

Tipe kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kemanusiaan 
ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel-variabel 
kriteria kinerja kepemimpinan (performance as the criterion variable). Sehingga, 
yang menyatakan bahwa kepemimpinan berorientasi pada hubungan 
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kemanusiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan dapat 
ditolak (null hypothesis is rejected). Keputusan ini relevan dengan beberapa 
hasil penelitian terdahulu yang berhasil mengungkapkan bahwa model 
hubungan kemanusiaan efektif dalam mengembangkan organisasi dan 
meningkatkan kinerja para anggota organisasi. Alasannya adalah bahwa 
model ini mampu membangun tim kerja yang kompak, yang didukung 
oleh semangat atau moral kerja yang tinggi. Mendorong para anggota 
dalam bekerja secara antusias sangat diperlukan terutama ketika para 
pemimpin itu bekerja dengan para bawahan yang memiliki dedikasi dan 
kaya bakat maupun pengalaman untuk melaksanakan tugas tugas 
kerjasama. Sehingga organisasi atau unit-unit kerja yang dipimpin itu 
diprediksi dapat mencapai hasil-hasil kerja maksimal (Schein, 2010).  

 
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Variabel Kinerja Layanan 
Administrasi 

Analisis jalur terhadap variabel budaya organisasi juga membuktikan 
terdapatnya pengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan 
administrasi yang dilaksanakan oleh staf administrasi. Temuan ini dengan 
demikian memperkuat keputusan tim peneliti menolak hipotesis nihil 
(tidak ada pengaruh kuat dan signifikan budaya organisasi terhadap 
perilaku layanan administrasi oleh kelompok karyawan). Bisa diatafsirkan 
bahwa kondisi budaya organisasi yanhg ada, atau yang telah dibangun 
oleh pimpinan akan menentukan bagaimana para karyawan berperilaku 
dalam bekerja sehari-hari. Oleh sebab itu, pemimpin sangat 
berkepentingan dalam mengembangkan budaya organisasi tertentu. Kuat 
tidaknya budaya organisasi terutama iklim organisasi yang diadopsi dan 
dipertahanakan oleh pimpinan berpengaruh kuat terhadap kualitas 
layanan administrasi yang dilakukan oleh staf administrasi. Semakin kuat 
budaya organisasai itu dipersepsi oleh para anggota khsusnya karyawan, 



 Mengembangkan Budaya Organisasi di dalam Memimpin Masa Depan Universitas 89 

maka semakin kuat pula kontribusinya terhadap level kinerja bawahan 
dalam mendukung misi universitas.  
 
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap variabel Budaya Akademik 
Mahasiswa 

Terhadap budaya akademik mahasiswa, juga ditemukan nilai-nilai 
koefisien regresi yang cukup kuat. Pengaruh budaya terhadap faktor 
budaya akademik ini dapat dibuktikan oleh adanya kontribusi positif dan 
signifikan variabel budaya organisasi yang dibangun pimpinan terhadap 
pertumbuhan budaya akademik khusunya suasana dan perilaku 
mahasiswa dalam kehidupan kampus. Hipotesis nihil (tidak ada pengaruh 
signifikan budaya organisasi terhadap budaya akademik mahasiswa) 
dengan demikian dapat ditolak. Efek yang dihasilkan justru menghasilkan 
keputusan dalam penelitian ini bahwa budaya organisasi yang dibangun 
pimpinan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan budaya akademik 
mahasiswa. Bisa ditafsirkan, semakin kuat budaya organisasi yang 
dipersepsi oleh individu di lingkungan kampus, maka semakin kuat pula 
kecenderungan tumbuhnya budaya akademik yang ditunjukkan 
mahasiswa di kampus. Hasil-hasil penelitian terdahulu maupun di 
beberapa literatur ditegaskan bahwa kehidupan akademik kampus sangat 
ditentukan pula oleh budaya yang dibangun oleh pimpinan perguruan 
tinggi terkait. Artinya, budaya riil yang berkembang dapat secara langsung 
mempengaruhi ke arah mana perilaku mahasiswa sebagai subyek di 
lingkungan kampus untuk bertumbuh. 

Efek budaya organisasi terhadap budaya akademik mahasiswa 
tersebut bisa diukur berdasarkan perilaku dan kebiasaan mahasiswa 
dalam penggunaan watu belajar selama di kampus, dan penyikapan 
mereka terhadap perkembangan kehidupan akademik di kampus. 
Kualitas layanan administrasi oleh para karyawan terbukti signifikan 
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berpengaruh terhadap kondisi budaya akademik mahasiswa, meskipun 
pengaruhnya agak kecil dibandingkan variabel kinerja kepemimpinan 
terhadap budaya akademik mahasiswa. Tetapi temuan cukup kuat untuk 
menolak hipotesis nihil, yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 
signifikan tingkat kualitas layanan administrasi oleh para karyawan 
terhadap pertumbuhan budaya akademik mahasiswa. Keputusan ini 
sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa perilaku mahasiswa 
pada umumnya antara lain ditentukan oleh kualitas layanan yang diterima 
oleh mahasiswa sebagai pelanggan di kampus. Hasil-hasil penelitian lain 
juga memperkuat kesimpulan bahwa maju tidaknya suasana akademik di 
kampus sangat ditentukan oleh kinerja manajemen dan kepemimpinan 
universitas. Terutama kemampuan universitas sebagai organisasi dalam 
memberikan berbagai layanan berkualitas terhadap mahasiswa sangat 
besar pengaruhnya terhadap gairah belajar mahasiswa dan mendukung 
keberhasilan universitas dalam memenangkan persaingan baik lokal 
maupun global (B. Burhanuddin, 2016; Duderstadt, 2000; S. Jahan & E.  
Jespersen, 2015; Louis, Leithwood, Wahlstrom, & Anderson, 2010; 
Marginson & Sawir, 2006; Welch, 2007). 
 
Hadirin yang saya hormati, 
Variasi Persepsi Individu tentang Budaya Organisasi, 
Kepemimpinan, dan Budaya Akademik Mahasiswa  

Hasil uji perbedaan kelompok responden baik berdasarkan 
karakteristik individu maupun organisasi, penelitian ini menemukan 
bahwa faktor gender tidak memberikan efek perbedaan dalam 
memberikan tanggapan atau penilaian terhadap unsur budaya organisasi 
dan kinerja kepemimpinan. Terbukti para karyawan dan dosen baik dari 
kelompok pria maupun wanita memberikan persepsi yang seimbang atau 
sama terhadap kondisi budaya dan kepemimpinan yang mereka alami di 
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lingkungan kampus. Dengan demikian hipotesis nihil (yang menyatakan 
terdapat perbedaan mean values kelompok responden tentang pengaruh 
budaya organisasi terhadap kepemimpinan dan budaya akademik 
mahasiswa) dapat ditolak. Pengaruh variabel-variabel prediktor budaya, 
orientasi kepemimpinan, dan tingkat kinerja organisasi universitas 
memperoleh respon sama semua kelompok sampel yang berbeda. 
Keputusan tersebut dengan demikian dapat dimaknai relevan dengan 
temuan-temuan sebelumnya, maupun dari hasil kajian teori sebagaimana 
diungkapkan oleh (B. Burhanuddin, 2016; Duderstadt, 2000; Louis et al., 
2010; Marginson & Sawir, 2006; Welch, 2007), yang pada dasarnya 
memperkuat temuan ini. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan 
signifikan persepsi kedua kelompok responden wanita dan pria tentang 
budaya organisasi dan kinerja kepemimpinan. 

Faktor perbedaan perbedaan lokasi atau daerah di mana universitas 
berada juga ditemukan tidak mempengaruhi perbedaan persepsi 
kelompok responden. Analsis anova terhadap perbedaan lokasi 
universitas tidak menghasilkan perbedaan mean yang berarti di antara 
kelompok universitas. Dengan demikian hipotesis nihil (bahwa tidak ada 
kesamaan persepsi kelompok responden tentang budaya organisasi dan 
kinerja kepemimpinan di masing-masing universitas yang tersebar di lima 
kota berbeda) dapat ditolak. Terutama terhadap variabel budaya organiasi 
dan kinerja kepemimpinan ditemukan tidak ada perbedaan persepsi yang 
signifikan antar kota di mana unversitas itu didirikan. Atau dapat 
dimaknai bahwa universitas-universitas di Indonesia cenderung memiliki 
karakteristik budaya organisasi dan pola serta kinerja kempimpinan yang 
sama. Hal demikian dapat dipahami sebagaimana argumen-argumen yang 
berhasil penulis angkat dari beberapa literatur dan hasil-hasil penelitian 
terdahulu (Bolden et al., 2009; M. Sashkin, 1984; Schwartzman, 2001; 
Soejatminah, 2009; Spendlove, 2007). 
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Agak berbeda dengan variabel lainnya, faktor perbedaan gender 
kelompok responden mahasiswa juga ditemukan terbukti mempengaruhi 
perbedaan persepsi kelompok sampel ini tentang perilaku layanan 
administrasi yang diberikan karyawan maupun persepsi mereka tentang 
budaya akademik yang dialami di lingkungan kampus. Dengan demikian 
hipotesis nihil yang menyatakan tidak terdapat kesamaan persepsi di 
antara kelompok mahasiswa pria dan wanita tentang layanan administrasi 
yang diterima mahasiswa di lingkungan unit-unit kerja universitas tidak 
dapat ditolak. Selanjutnya, hipotesis nihil yang menyebutkan tidak 
terdapat kesamaan persepsi mahasiswa pria dan wanita tentang budaya 
akademik juga dapat ditolak. Keputusan ini bisa dimaknai bahwa kinerja 
pelayanan administrasi dan budaya akademik yang mereka alami di 
kampus mendapatkan persepsi atau penilaian yang berbeda antara 
mahasiswa pria dan wanita. temuan ini relevan dengan pendapat yag 
menyatakan gender sebagai bagian bagian dari faktor individual dapat 
mewarnai variasi persepsi individu terhadap perilaku kepemimpinan dan 
manajemen di tempat kerja (McKee et al., 2013). 

Dikonfirmasi dengan hasil interview, para partisipan umumnya 
menilai budaya clan yang lebih banyak diterapkan di lingkungan organisasi 
universitas. Para pemimpin berusaha mengembangkan budaya kerja yang 
kondusif dengan mengadopsi budaya organisasi yang lebih menghargai 
nilai-nilai kekeluargaan. Budaya demikian ditandai dengan adanya 
semangat kebersamaan yang didorong dan dupertahankan oleh 
pimpinan. Stratagei demikian diprediksi mampu meningkatkan 
keberhasilan usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi, khsusnya 
melalui kerjasama dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pendidikan di universitas, sekaligus dalam rangka 
memenuhi permintaan publik, warga kampus khususnya mahasiswa.  
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Pimpinan dinilai berusaha meningkatkan pendekatan kerja yang lebih 
berorientasi kepada aspek manusia atau SDM. Secara umum pendekatan 
tersebut dinilai berhasil mendorong para anggota bekerja secara optimal 
untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan 
atau target-target organisasi. Meskipun demikian, sebagian anggota 
menilai bahwa komitmen pimpinan dan perubahan strategi 
kepemimpinan sebagian besar tidak diikuti dengan langkah-langkah 
operasional yang jelas, dan belum di follow-up dengan sistem yang jelas 
misal pedoman-pedoman teknis bagaimana pekerjaan-pekerjaan serta 
perubahan-perubahan itu dilaksanakan. Sehingga keinginan-keinginan 
positif pimpinan itu kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan secara 
operasional, dan kalaupun diterapkan kurang mampu menghasilkan 
produk pekerjaan yang sesuai dengan harapan bersama. Kondisi seperti 
ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan kegagalan pimpinan organisasi 
khususnya unit-unit terkait dalam merealisasikan target-target pencapaian 
tujuan sebagaimana ditetapkan oleh organisasi universitas. 

Secara objektif para mahasiswa mengakui bahwa budaya akademik 
yang berkembang di universitas cukup positip. Hanya dalam pelayanan 
administrasi yang dinilai rata-rata terlalu birokratik sehingga mengurangi 
kepuasan mahasiswa dalam menerima berbagai layanan. Sebagian besar 
karyawan kurang menguasai keterampilan-keterampilan tertentu yang 
diperlukan dalam penyelesaian persoalan-persoalan secara cepat dan 
akurat. Semua ini membutuhkan para karyawan yang memiliki dedikasi 
tinggi dan skill yang memadai dalam bidang-bidang pelayanan 
administrasi dan manajemen yang diperlukan para pengguna jasa. 
Bentuk-bentuk pelayanan yang dibutuhkan publik khsusnya para 
mahasiswa di kampus dewasa ini membutuhkan pelayanan cepat dan 
prima. Tuntutan demikian tentu saja memerlukan dukungan 
keterampilan yang tinggi dari para pelaksana, dan kelengkapan peralatan 
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teknologi yang memadai. Persoalannya adalah bahwa para karyawan 
senior sebagian besar dinilai kurang menguasai penggunaan media 
teknologi terkini. Akibatnya mereka hanya menggunakan pendekatan dan 
teknik-teknik secara manual dalam memberikan layanan kepada 
mahasiswa. Universitas dengan demikian tidak akan mampu merespon 
tuntutan-tuntutan baru tersebut, dan kesulitan dalam usaha-usaha untuk 
mengikuti kemajuan dan tantangan lokal maupun global. 

Kinerja para karyawan rata-rata dinilai oleh para mahasiswa kurang 
memuaskan. Kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang diharapkan 
mahasiswa sebagai pelanggan kurang mendapatkan respon yang baik dan 
cepat, tetrutama dalam hal pelayanan teknis administrasi. Hal ini 
disebabkan selain minimnya kemampuan staf dalam memanfaatkan 
kemajuan teknologi khsusnya teknologi informatika dan mesin-mesin 
pendukung bidang pekerjaan administratif, sebagian besar juga 
dipengaruhi oleh faktor senioritas dan usia para karyawan. Kedua faktor 
ini dinilai menyebabkan keterbatasan kemampuan konseptual dan skill 
yang memadai dalam menyikapi persoalan yang muncul maupun dalam 
memberikan layanan-layanan teknis secara prima. Semangat kerja dalam 
memberikan layanan juga dinilai tidak memadai. Mereka kurang mampu 
memberikan pelayanan yang bersifat menyenangkan misal yang didukung 
oleh sikap pelayanan yang penuh antusias, humoris, dan bersahabat. 
Akibatnya kondisi demikian dapat menurunkan semangat kerja dan 
belajar mahasiswa di lingkungan kampus. Faktor keterbatasan sarana di 
lingkungan universitas dipandang kurang memadai dalam memenuhi 
tuntutan layanan mahasiswa sebagai pelanggan. Untuk dapat 
memberikan layanan prima kepada kelompok sasaran layanan ini, 
universitas disarankan memerlukan kelengkapan media dan teknologi 
yang cukup agar dapat mengatasi berbagai persoalan teknis yang dialami 
baik oleh para staf administrasi ketika melaksanakan tugas-tugas rutin di 
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setiap unit kerja, maupun mahasiswa yang setiap saat membutuhkan 
pelayanan yang lebih baik. 

 
Hadirin yang saya hormati, 

Melalui pidato singkat ini, sampailah saya pada sebuah usulan 
bagaimana strategi yang diperlukan agar mampu mendorong kemajuan 
perguruan tinggi khususnya universitas sebagai organisasi.  Pemimpin 
perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi dalam membangun 
budaya yang mampu menumbuhkan kondisi akademik yang mendukung 
bagi segenap anggota untuk dapat berkontribusi secara optimal bagi 
kemajuan lembaga.  

Beberapa strategi atau inisiatif yang perlu diterapkan untuk 
meningkatkan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi misalnya di 
lingkungan universitas, meliputi: pertama, sebagai pimpinan organisasi, 
para eksekutif di dalam manajemen universitas sebagai bagian dari sistem 
penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dapat mengembangkan 
kapasitas memimpin dalam menggali semangat kerja tim dan 
menumbuhkan inisiatif pelaksanaan program-program  pengembangan 
berbagai bidang yang diharapkan, terutama pendidikan, penelitian, 
pengabdian, inovasi pembelajaran, dan publikasi ilmiah. Pendekatan 
demikian memungkinkan segenap anggota (dosen, karyawan, mahasiswa) 
mampu berkontribusi maksimal terhadap peningkatan kinerja organisasi 
baik di tingkat lokal, regional, bahkan internasional. Para eksekutif harus 
dapat merancang pekerjaan dan lingkungan organisasi yang bercirikan 
budaya akademik tinggi sebagai tempat bekerja para individu (SDM). 
Lingkungan tersebut seyogyanya diharapkan mampu menjadi 
pendorong, memotivasi mereka untuk bekerja lebih produktif, dan 
berkomitmen tinggi terhadap usaha-usaha mensukseskan misi 
kelembagaan atau keberhasilan organisasi perguruan tinggi ini. Usaha-
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usaha tersebut diprediksi mampu meningkatkan moral staf atau anggota 
organisasi, dan memastikan mereka bersemangat, berdisiplin dalam 
mendukung pelaksanaan tugas-tugas, fungsi kelembagaan universitas, 
sekaligus menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan 
persaingan di masa-masa akan datang. 

Kedua, para pemimpin perlu mengeksplorasi berbagai gaya 
kepemimpinan apa yang dapat diterima dan dilaksanakan sesuai konteks 
yang terus mengalami perubahan dan dinamis sifatnya. Model 
kepemimpinan partisipatif dalam proses pemberdayaan anggota 
organisasi merupakan bagian dari strategi yang banyak diterapkan di 
dalam manajemen dan kepemimpinan universitas di beberapa negara 
maju seperti U.S., Australia, dan kebanyakan negara Eropa lainnya. 
Pilihan ini banyak diminati karena beberapa studi membuktikan bahwa 
model kepemimpinan partisipatif lebih mampu membawa keberhasilan 
dan peningkatan efektivitas manajemen pendidikan tinggi dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi pokoknya baik di bidang penelitian, 
pendidikan, pengembangan industri, usaha-usaha peningkatan reputasi 
akademik, dan inovasi-inovasi pembelajaran di universitas. Di samping 
itu, banyak studi yang juga menemukan bahwa model kepemimpinan 
yang dapat mendorong partisipasi para anggota melalui proses 
pemberdayaan potensi individu ditemukan berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan kinerja para anggota dan tim dalam jangka panjang. 
Di sisi lain, model-model kepemimpinan yang kurang berorientasi 
kepada kepentingan manusia (human relation) misal lebih autokratik 
ditemukan hanya efektif dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas. 

Walaupun demikian, sebagian besar penulis dan peneliti berpendapat 
bahwa efektivitas kepemimpinan dan manajemen bergantung pada 
situasi yang ada. Alasannya adalah bahwa mengelola universitas atau 
lembaga pendidikan tinggi lainnya bukanlah pekerjaan yang sederhana. 
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Penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan pendekatan sistem yang 
kompleks. Kemampuan lembaga pendidikan ini juga sangat ditentukan 
oleh kesiapannya dalam menyikapi perubahan-perubahan global, dan 
kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan dinamis, termasuk 
berbagai kebijakan, peraturan, perubahan ekonomi, instabilitas, dan 
budaya lokal yang setiap waktu mengalami perubahan, dan adanya 
pengaruh orientasi kepentingan yang kurang memihak kepada kemajuan 
pendidikan.  

Secara historis, sistem pendidikan tinggi di kebanyakan negara Asia 
sebagian besar tertanam suatu sistem yang terpusat karena banyak 
dipengaruhi oleh situasi historis di masa-masa mereka sebelum meraih 
kemerdekaan. Pada saat yang sama keterbatasan sumber daya berupa 
dukungan keuangan terhambat oleh rekonstruksi ekonomi domestik dan 
krisis moneter global. Ini menghasilkan konsekuensi tertentu terhadap 
kinerja manajemen, terutama sangat menentukan efektivitas model 
kepemimpinan yang diterapkan. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, 
maka para eksekutif perlu mereformasi budaya atau tradisi yang mungkin 
tidak relevan dengan situasi yang sedang dihadapi. 

Ketiga, para eksekutif diharapkan dapat merancang model 
manajemen yang dapat menggabungkan berbagai potensi, bakat, dan 
keterampilan sumber daya manusia. Pemimpin atau manajer perlu 
membangun budaya organisasi yang mendukung di mana orang dapat 
bekerja baik secara individual maupun berkolaborasi di dalam tim untuk 
membangun organisasi universitas yang sukses di masa-masa yang akan 
datang.  

Keempat, dengan demikian perilaku pemimpin yang menggunakan 
model distributive leadership ini juga dapat mengurangi kesenjangan antar 
anggota, khususnya antara akademisi dan staf lainnya. Di masa-masa yang 
akan datang model kepemimpinan yang berorientasi kepada 
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keseimbangan kepentingan, atau dengan model human and task orientation 
leadership akan menjadi pilihan strategis untuk membangun 
kepemimpinan yang memiliki kapasitas tinggi dalam urusan managerial 
dan leadership terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi organisasi 
perguruan tinggi secara sukses. Universitas akan mendapatkan dukungan 
total dari seluruh anggota, masyarakat, lingkungan, mampu menciptakan 
pemikiran inovatif kreatif, kepemimpinan berkelanjutan dan efektif 
dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan global demi 
memimpin masa depan universitas yang lebih menjanjikan. 
 
Hadirin yang saya hormati 
 
Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan temuan-temuan 
dan pembahasan di atas adalah bahwa paper pidato ini memperkenalkan 
bagaimana mengembangkan seperangkat model pengukuran variabel 
budaya organisasi, orientasi kepemimpinan, kinerja kepemimpinan, 
kinerja staf administrasi, perkembangan budaya akademik mahasiswa, 
dan hubungan/pengaruh antar variabel laten. Sesuai dengan hasil 
validasi, khsusnya nilai-nilai statistik pengujian item dan model 
pengukuran membuktikan bahwa item-item dan model instrumen yang 
dibangun terbukti valid dan reliable.  

Temuan-temuan yang diangkat dari beberapa hasil penelitian ini 
diprediksi berkontribusi secara memadai terhadap keilmuan dalam 
bidang manajemen dan kepemimpinan pendidikan, yang memfokuskan 
kajian dan investigasi tentang tipe-tipe budaya organisasi, model orientasi 
kepemimpinan, kinerja kepemimpiann staf, dan budaya akademik 
mahasiswa di lingkungan organisasi-organisasi atau unit-unit kerja 
universitas. Hasil pengukuran yang telah diterapkan terhadap variabael-
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variabel yang diteliti secara umum menunjukkan bahwa kesemua variabel 
prediktor ditemukan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
kepemimpinan universitas, kualitas layanan administrasi yang diterima 
mahasiswa, maupun budaya akademik yang berkembang di kampus. 
Respon kelompok sampel menghasilkan mean values yang cenderung sama 
tentang hubungan atau pengaruh variabel prediktor terhadap variabel-
variabel dependent yang diteliti. Sehingga keputusan-keputusan yang 
dihasilkan dalam penelitian ini bisa dikategorikan sebagai keputusan-
keputusan yang relatif akurat secara statistik, dan diharapkan bermanfaat 
baik bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan maupun praktisi 
pendidikan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan usaha-usaha 
peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. 
 
Hadirin yang saya muliakan, 

Sampai di sini, tibalah saatnya saya selaku promovendus mengakhiri 
pidato ini. Oleh sebab itu, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah 
SWT. Karena atas segala rahmatNya-lah proses perjalanan untuk sampai 
kepada jabatan fungsional Guru Besar terlaksana dengan lancar dan 
berhasil dengan baik. Hasil ini bukanlah sekedar anugerah dari suatu 
proses mekanistik, melainkan melalui upaya yang dilakukan secara 
sungguh-sungguh, kerja keras, motivasi, kesabaran, dan keseriusan 
dukungan dari berbagai pihak. Walaupun demikian, promovendus sangat 
meyakini bahwa usaha-usaha demikian tidaklah akan membuahkan hasil 
apa-apa atau berkah tanpa ijin dan kehendak dari Yang Maha Kuasa, 
Allah SWT. Seiring dengan fenomena dan keyakinan ini, sebagai insan, 
pribadi yang amat lemah di hadapan Allah SWT, berharap kepada-Nya 
semoga jabatan ini sebagai bagian kecil dari sekian banyak anugerah yang 
telah Allah berikan tidak menjadikan saya sebagai penyandang gelar 
akademik tertinggi tersebut untuk bersifat arrogant, menjaga jarak dengan 
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masyarakat dan bersifat exclusive. Semoga Allah SWT menjauhkan diri 
saya dari sifat-sifat tak terpuji tersebut, membimbing dan memberikan 
kekuatan lebih mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa untuk 
berbuat kebajikan demi masyarakat, bangsa, negara, dan khususnya 
berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu manajemen pendidikan. 
Aamiin YRA.  

Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghargaan 
setinggi-tinginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi sebelum dan selama 
proses pengusulan kenaikan jabatan fungsional hingga turunnya SK Guru 
Besar ini, yakni:    
1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan 
kepercayaan dan kesempatan untuk mengajukan usulan kenaikan 
jabatan fungsional ke Guru Besar hingga terbitnya SK Guru Besar 
untuk saya. 

2. Rektor UM, Bapak Prof. Dr. H. Ah. Rofi’uddin, M.Pd, beserta 
segenap jajaran pimpinan UM, yang telah memberikan motivasi, 
support dan arahan untuk memanfaatkan kesempatan pengusulan ke 
jenjang jabatan Guru Besar. 

3. Para pemangku jabatan Guru Besar di FIP, Bapak Prof. Dr. H. 
Muhadjir Effendy, M.A.P, guru dan senior kami dalam menimba 
pengetahuan dan pengalaman pengembangan kelembagaan 
Pendidikan; Prof. Dr. Ach. Rasyad A.T., M.Pd., Prof. Dr. Ali Imron, 
M.Pd., M.Si., Prof. Dr. Andi Mappiare AT, M.Pd., Prof. Dr. 
Bambang Budi Wiyono, M.Pd., Prof. Dr. Hardika, M.Pd., Prof. Dr. 
I Nyoman Sudana Degeng, M.Pd., Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd., 
Prof. Dr. H. IM. Hambali , M.Pd., Prof. Dr. Imron Arifin, M.Pd., 
Prof. Dr. Dra. Maisyaroh, M.Pd., Prof. Dr. Mohammad Efendi, 
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M.Pd., M.Kes., Prof. Dr. Mohammad Zainuddin, M.Pd., Prof. Dr. 
Nur Hidayah, M.Pd., Prof. Dr. Nurul Ulfatin, M.Pd., Prof. Dr. Punaji 
Setyosari, M.Pd., M.Ed., Prof. Dr. Sa'dun Akbar, M.Pd., dan Prof. 
Dr. Supriyono, M.Pd yang telah memberikan support dan motivasi 
selama proses pengusulan kenaikan jabatan fungsional ke Guru 
Besar. 

4. Ketua Senat Akademik UM, Bapak Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., 
M.Hum; Sekretaris, dan segenap anggota Senat Akademik serta 
Komisi Guru Besar UM yang telah memberi kesempatan kepada 
saya untuk berdiri di mimbar yang terhormat ini. 

5. Ketua Majelis Wali Amanat UM, Sekretaris, dan anggota yang telah 
mewarnai kebijakan dari aspek non akademik untuk mendukung 
aspek akademik seperti penyelenggaraan pengukuhan guru besar 
saya ini. 

6. Dekan FIP UM, Prof. Dr. H. Bambang Budi Wiyono, M.Pd, dan 
para Wakil Dekan, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik 
Fakultas pada FIP UM, serta semua tenaga kependidikan yang selalu 
memotivasi dan telah membantu saya dalam proses pengajuan usulan 
guru besar selama ini. 

7. Ketua Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen UM, Prof. Dr. Arif 
Hidayat, M.Si dan Sekretaris TPJAD Prof. Dr. M.E. Winarno, M.Pd 
beserta seluruh staf kepegawaian (SDM) anggota tim yang 
membantu teknis pengusulan ke Guru Besar, mendorong, dan ikut 
mendoakan demi kelancaran proses usulan ini hingga diterimanya 
SK Guru Besar. 

8. Para purna tugas tokoh, pemimpin, Rektor Universitas Negeri 
Malang (IKIP MALANG) yang sempat saya kenal, berinteraksi 
dengan mereka dan banyak memberikan contoh/tauladan sebagai 
pendidik hebat dan berdedikasi tinggi, yakni Prof. Dr. H. Samsuri 
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(alm.), Prof. Drs. H. Rosjidan, M.A. (alm.), Prof. Drs. H. M.A. Icksan 
(alm.), H. Mas Hadi Soeparto, M.Sc. (alm.), Prof. Dr. H. Nuril Huda, 
M.A. (alm.), Prof. Drs. H.M. Saleh Marzuki, M.Ed., Prof. Dr. H. 
Imam Syafi'ie (alm.), dan Prof. Dr. H. Suparno. 

9. Para supervisor riset dan akademik promovendus selama studi pada 
program Ph.D di University of Adelaide Australia, yakni: Prof. Tania 
Aspland, Dr. I.G. Darmawan, dan Dr. Francisco L. Ben yang telah 
memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya untuk dapat 
menyelesaikan pendidikan S3 dengan lancar dan mendapatkan 
pengalaman-pengalaman penting dalam bidang penelitian dan 
penulisan karya ilmiah, serta meraih prestasi belajar yang lebih baik. 

10. Tim penilai usulan Guru Besar saya baik di level Pusat 
(Kemendikbudristek), UM, maupun fakultas khususnya Prof. Dr. 
Nurul Ulfatin, M.Pd., dan Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd., yang telah 
melakukan penilaian, memberikan bimbingan, dan motivasi dalam 
pelaksanaan proses pengusulan Guru Besar ini. 

11. Ketua ISMaPI, Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd., beserta anggota 
Dewan Pengurus Pusat ISMaPI: Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd., 
Prof. Dr. H. Djam'an Satori, M. A., Prof. Dr. Bambang Budi 
Wiyono, M.Pd., Prof. Dr. Ibrahim Bafadal., M.Pd., Prof. Dr. Abd. 
Kadim Masaong, M.Pd., Prof. Udin Syaefudin Sa'ud, M.Ed, Ph.D., 
Prof. Dr. Hadiyanto, M.Pd., Prof. Dr. Hj. Maisyaroh., M.Pd., Prof. 
Dr. Hj. Aan Komariah,M.Pd., Prof. Dr. Ansar, S.Pd, M.Si., Dr. 
Suryadi, M.Pd., Prof. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D., Prof. Dr, 
Hj. Aslamiah, M.Pd., Ph.D., Prof, Dr. Rusdinal, M.Pd., Prof. Dr. 
Rugaiyah, M.Pd., Prof. Dr. Ali Imrom., M.Pd., Prof, Dr. Imron 
Arifin, M.Pd., Prof. Dr. Hj. Nurul Ulfatin., M.Pd., dan Prof, Dr. 
Achmad Supriyanto., M.Si., Dr. Suryadi, M.Pd., Dr. H. A. Yusuf 
Sobri, S. Sos, M.Pd., Dr. Faridah Ohan. ST., M.Sc., dan para anggota 
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tim lainnya, atas segenap dukungan dan kesempatan dalam berbagai 
forum pertemuan-pertmuan dan diskusi ilmiah guna berbagi 
informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat 
bagi pengembangan keilmuan manajemen Pendidikan. 

12. Ketua Departemen Administrasi/Manajemen Pendidikan FIP UM, 
Dr. Mustiningsih, M.Pd beserta Sekretaris, Desi Eri 
Kusumaningrum, S.Pd, M.Pd, Ketua Laboratorium (Wildan 
Zulkarnain, S.Pd, M.Pd), dan para sejawat Dosen: Prof. Dr. H. 
Bambang Budi Wiyono, M.Pd,, Prof. Dr. Hj. Nurul Ulfatin, M.Pd., 
Prof. Dr. Ali Imron., M.Pd., Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd., 
Prof. Dr. Hj. Maisyaroh, M.Pd., Prof. Dr. H. Imron Arifin, M.Pd., 
Prof. Dr. Achmad Supriyanto., M.Pd., MSi., Dr. Mustiningsih, 
M.Pd., Dr. Agus Timan, M.Pd., Dr. H. A. Yusuf Sobri, S. Sos, M.Pd., 
Dr. Asep Sunandar, S.Pd, M.AP., Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd., Dr. 
R. Bambang Sumarsono, M.Pd., Wildan Zulkarnain, M.Pd., Dr. H. 
Sultoni, M.Pd., Dra. Djum Dum Noor Benty, M.Pd., Dr. Sunarni, 
S.Pd, M.Pd., Desi Eri Kusumaningrum, M.Pd., Ahmad Nurabadi, 
M.Pd., Dr. Juharyanto, M.M, M.Pd., Imam Gunawan, M.Pd., Dedi 
Prestiadi, S.Pd.I., M.Pd., Dr. Rochmawati, S.Pd, M.Pd., dan Dr. Aan 
Fardani Ubaidillah (Cados), yang ikut memberikan suport, dorongan, 
dan do’a demi kelancaran dan keberhasilan proses usulan hingga 
diterimanya SK Guru Besar.  

13. Kepala Direktorat SDM, Aset, dan Keuangan UM, khususnya 
Kasubdit Pengelolaan SDM Dwi Waluyo, S.Sos., beserta tim 
kepegawaian UM,  

14. Koordinator Tata Usaha UM Drs. Purwanto dan seluruh staf di 
jajarannya yang ikut membantu pelaksanaan teknis pengusulan 
hingga pelaksanaan pengukuhan Guru Besar. 
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15. Koordinator Tata Usaha FIP UM Ahmad Muam, S.Pd dan seluruh 
staf di jajarannya, khususnya Sub Koordinator Keuangan dan 
kepegawaian (Dra. Usna Nurindrias Tutik dan tim) yang ikut 
membantu proses pelaksanaan secara teknis pengusulan ke Guru 
Besar. 

16. CEO Thursina International Islamic Boarding School (IIBS), Nur 
Abidin, S.Pd, M.Ed. atas kesempatannya untuk berbagi informasi 
dan pengalaman tentang pengembangan manajemen pendidikan 
dalam praktik penyelenggaraan sistem persekolahan yang 
berkeunggulan. 

17. Aji Prasetya Wibawa, Ph.D., Ani Wilujeng Suryani, SE, M.AcctgFin, 
Ph.D., Dr. Darussalam, Prof. Ir. Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., 
M.T., Ph.D., dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan 
semua nama-namanya - sempat bersama-bersama promovendus 
menempuh pendidikan di kota Adelaide Australia atas support dan 
saling memotivasi untuk keberhasilan studi di sana. 

18. Para kolega dosen dan staf administratif di fakultas dan kantor pusat 
UM yang telah memberikan bantuan teknis, dorongan, dan doa 
untuk keberhasilan usulan ke Guru Besar. 

19. Para anggota tim peneliti dan pengabdian kepada masyarakat yang 
sempat ikut sebagai anggota tim bersama promovendus melakukan 
beberapa riset dan pengabdian kepada masyarakat, yakni Prof. Dr. 
Achmad Supriyanto., M.Pd., M.Si, Rochmawati, S.Pd., M.Pd., Dr. 
Asep Sunandar., S.Pd., M.AP., Dr. Sunarni., S.Pd., M.Pd., Aditya 
Chanda Setiawan, S.Pd., M.Pd., Dr. Francisco L. Ben (Tabor College 
of Higher Education Australia), Anabelie V. Valdez, Ph.D (MSU 
Philippines), Dr. Zainal Kulidtod (MSU Philippines), dan Lufthi 
Ardhian, S.Pd., M.Pd. 
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20. Rekan-rekan dan sejawat saya selama studi pernah tinggal bersama, 
dan melaksanakan kegiatan bersama selama bertugas, yakni Dr. 
Kusmintarjo, M.Pd (alm.), Prof. Dr. Hendyat Soetopo, M.Pd (alm.), 
Ibrahim M.Sc., (alm.), Dr. Mahmud Yunus, M.Kes., Prof. Dr. 
Syamsul Hadi Senen, M.M., Prof. Suhadi Ibnu, M.A, Ph.D., Drs. H. 
Masrani, Dr. H. Sulton, M.Pd., Dr. Sulthoni, M.Pd., Dr. Widyo 
Sunarso, M.Pd., Dr. Furaidah, M.A (almh.), Drs. Eko Herry, Prof. 
Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd., Drs. Mujiyono, M.Pd., Drs. Supriadi., 
M.Pd., Sucipto, S.Pd., Dino Sudana, S.Pd., M.Pd., Kunto 
Setyowiyono, S.Pd., dan Drs. M. Ridwan atas dukungan dan doanya 
untuk kelancaran dan keberhasilan studi maupun dalam meniti karir 
sebagai dosen hingga bisa meraih jabatan fungsional Guru Besar. 

21. Para mahasiswa di Program Sarjana, Magister, dan khususnya para 
alumni bimbingan saya pada program Doktor, yakni Dr. Aji 
Prasetyo, Dr. Merika Setiawati, Dr. Nerita Setiyaningtiyas, Dr. 
Mastur, Dr. Moh. Chairil Asmawan, maupun alumni yang telah 
banyak berinteraksi dan melakukan sharing informasi dan 
pengalaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat selama ini. Semoga selalu sukses baik yang 
menempu studi maupun dalam berkarier selanjutnya. 

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun ikut 
memberikan motivasi, doa, dan dukungan moral untuk 
memanfaatkan kesempatan pengusulan ke Guru Besar.  

 
Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua 

orang tua saya H. Djamaluddin (alm.) dan Hj. Nor Laela (almh.) yang 
semasa hidup mereka telah melahirkan, membesarkan, dan berhasil 
mendidik promovendus hingga bisa menempuh pendidikan mulai 
jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi (meraih gelar 
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Sarjana). Mereka berdua bagi saya adalah role model dalam hal memberikan 
support dalam segala aspek keperluan sekolah demi menjamin 
keberlangsungan dan keberhasilan sekolah atau pendidikan bagi putera 
puteri mereka. Meskipun mereka berprofesi sebagai pedagang, 
wirausahawan, tetapi bagi mereka pendidikan adalah prioritas, dan 
menjadikannya sebagai urusan nomor 1. Penyikapan mereka terhadap 
pendidikan seperti ini benar-benar membawa manfaat dan pendorong 
bagi saya untuk terus melanjutkan sekolah hingga ke jenjang penididikan 
tinggi. Yang paling utama dan sangat bermakna adalah bahwa doa mereka 
berdua saya yakni sangat dahsyat kekuatannya sehingga menjadi 
pendorong luar biasa bagi promovendus untuk menjalani kehidupan 
terutama di dunia pendidikan ini, sehingga berhasil menyelesaikan 
pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi; bekerja sebagai dosen, pilihan 
karir dalam rangka mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada isteri tercinta, Hj. 
Hasunah yang dengan setia dan selalu memberikan support luar biasa 
kepada selama bekerja sebagai dosen, dan menemani promovendus 
selama menempuh pendidikan pada program Master (1991-1993) dan 
Ph.D (2009-2014) di kota Adelaide, Australia. Begitu juga apresiasi dan 
terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada putera-puteri 
kandung saya: dr. Sophia Burhan, Mohammad Yasser Burhan, S. Kom., 
Sarah Rosalina Burhan, S.S., Oemar Syarif Burhan, S.T. yang dengan 
ikhlas mereka semua (berempat) mengikuti promovendus tinggal di 
Australia selama menempuh pendidikan pada kedua jenjang tersebut. Jika 
waktu studi kedua program pendidikan ini digabung, berarti selama 6 
tahun lebih mereka mendampingi saya selama studi di negeri tersebut. 
Kehadiran mereka benar-benar menjadi pendorong dan berkah 
sekeluarga untuk bisa tinggal di sana, hingga bisa melewati masa-masa 
studi ini dengan penuh rasa bahagia, aman, dan menyenangkan. Hingga 
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bisa menciptakan kondisi yang suportif bagi promovendus untuk 
menempuh proses pendidikan dengan lancar, dan menyelesaikannya 
dengan baik.  

Kepada adik-adik saudara (i) kandung promovendus: Drs. H. 
Bahruddin, Dr. Hj. Suraijiah, Hj. Hasanah, S,Pd., M.M., Salafuddin, S.E., 
Siti Akbari, S.S., dan Hasanuddin, S.T. M.Eng., serta Saudara(i) ipar Dr. 
Hj. Raida Asfiana, Drs, H, Syarwani, Dra. Wartini, M. Agus Ratmono, 
S.Pd., M.M., M. Helmy, H. Darwis, H. Romadhon, S.T., H. Tarjib, H. 
Mubarok, H. Karim, dan H. Dawam yang telah banyak memberikan 
bantuan, dukungan, semangat, dan do’a demi kebaikan, kelancaran, dan 
keberkahan perjalanan promovendus selama studi, meniti karir sebagai 
dosen hingga sampai kepada capaian jabatan fungsional Guru Besar. 
Juga, kepada kedua menantu saya, Bekti Putro Wibowo, S. Kom., dan 
Muhammad Fauzul Adzim, S.E., serta seluruh anggota keluarga, 
khususnya kedua pasangan besan saya, Bapak Tarpi’i (alm) dan Ibu Sutji 
Kuntarini; Bapak H. Lutfi (alm) beserta Ibu Hj. Suroya - yang ikut serta 
memberikan dorongan, semangat, doa untuk kelancaran dan keberkahan 
dalam berkarir hingga bisa mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai 
profesor di kampus tercinta ini. Saudara/keponakan: Dr. Yulia Eka 
Putrie, Arif Rachman Wardhana, M.M., Romadhon, S.T. dr. M. Nizar, 
dan Fakhrun Nisa, M.Si., Dea., dan Bambang Abibanyu yang ikut 
memberikan dukungan dan doa demi keberhasilan dalam berkarir hingga 
sampai kepada posisi dalam jabatan akademik tertinggi ini. Keempat cucu 
tersayang: Amira, Azzahra, M. Akbar, dan M. Hasan - meski mereka 
masih anak-anak dan berusia sangat muda, namun keberadaan mereka 
menjadi pendorong, doa, dan sekaligus sebagai mutiara untuk menambah 
kebahagaiaan dan berkah bagi promovendus untuk dapat bekerja dengan 
baik, dan berhasil meraih anugerah jabatan akademik tertinggi ini. 
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Semoga semua pihak yang memberikan support, bantuan, dan doa 
sebagaimana disebutkan di atas mendapatkan pahala berlipat ganda atas 
kebaikan yang mereka berikan, dan Allah SWT selalu memberikan ridho 
dan rahmatNya kepada kita semua. Aamiin ya rabbal 'alamin. 

Demikian pidato pengukuhan ini. Mudah-mudahan pesan yang 
terkandung di dalamnya membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. 
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan 
kesediannya menghadiri acara pengukuhan ini. 
 
Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi 
Wabarokatuh. 
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Lampiran-Lampiran 
 
Lampiran 1. Model-model pengukuran 
 

 
 

Hierarchical six factor model budaya organisasi 
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Hierarchical six factor model kinerja kepemimpinan 
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Hierarchical two factor model orientasi kepemimpinan 
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Hierarchical three factor model of organization contingency 
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Lampiran 2. Skala pengukuran budaya organisasi universitas dan Alpha 
Cronbach coefficients  

 

Skala (scale) pengukuran 
Alpha Cronbach 

Hasil penelitian 
terdahulu 

Hasil studi utama penelitian 
saat ini (current study) 

Tipe-tipe budaya organisasi   
Birokratis 0.82 0.84 
Supportif 0.80 0.82 
Pasar (Market) 0.70 0.79 
Klan (Clan) 0.91 0.91 
Adhokrasi 0.82 0.83 
Inovatif 0.86 0.87 
   
Kepemimpinan    
Pengembangan visi 0.83 0.87 
Memimpin (leading) 0.90 0.92 
Manajerial 0.89 0.93 
Manajemen sumber daya 0.89 0.93 
Pengembangan profesional 0.88 0.87 
Iklim organisasi 0.90 0.86 
   
Situasi organisasi   
Tugas/struktur organisasi 0.86 0.90 
Kekuatan pemimpin 0.91 0.85 
Kualitas hubungan 0.94 0.92 
   
Orientasi kepemimpinan   
Orientasi tugas 0.91 0.94 
Orientasi hubungan 
(manusia) 

0.97 0.95 
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Lampiran 3. Item-tem sakala pengukuran dan item budaya organisasi  

 
Skala /Item Daftar pertanyaan/pernyataan 
Bureaucratic  
Bur1 Segenap urusan ditangani berdasarkan hirarkhi jabatan 
Bur2 Pekerjaan organisasi selalu mengacu prosedur yang berlaku 
Bur3 Pelaksanaan pekerjaan sangat terstruktur 
Bur4 Pelaksanaan pekerjaan selalu teratur 
Bur5 Manajemen lembaga/universitas berorientasi pada 

kewenangan 
Bur6 Segenap pekerjaan selalu sesuai peraturan yang berlaku 
Bur7 Segenap urusan ditangani selalu sistematis 
Bur8 Urusan dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah digariskan 
Bur9 Segenap tindakan anggota harus mengacu sistem secara ketat  
Supportive  
Sup10 Orientasi pada hubungan kemanusiaan 
Sup11 Hubungan antar anggota dan pimpinan bersifat informal  
Sup12 Memperhatikan keamanan kerja anggota 
Sup13 Adanya kepercayaan antar para anggota/pimpinan satu sama 

lain 
Sup14 Organisasi universitas/unit menyediakan iklim kerja 

menyenangkan 
Sup15 Membangkitkan semangat kerja anggota 
Sup16 Penghargaan lembaga secara ekonomik terhadap prestasi kerja 
Market  
Market17 Institusi ini berusaha menjaga standard biaya kegiatan  
Market18 Institusi selalu berorientasi pada persaingan dengan pihak luar 
Market19 Fokus pada produktivitas dan keuntungan lembaga  
Market20 Memperhatikan perkembangan pasar 
Market21 Berusaha memenangkan persaingan dengan lembaga lain 
Clan  
Clan22 Tim organidsasi universitas lebih kompak dan kohesif 
Clan23 Segenap anggota dilibatkan dengan memadai  
Clan24 Partisipasi anggota tinggi 
Clan25 Peberdayaan semua anggota dengan baik 
Clan26 Mengutakan komitmen bersama 
Clan27 Mengutamakan kerja tim 
Clan28 Kondisi kerja mengutamakan kebersamaan 
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Clan29 Institusi ini mementingkan kerjasama dalam kebanyakan 
pekerjaan  

Adhocracy  
Adhoc30 Suasana kantor/universitas mendorong kreativitas anggota 
Adhoc31 Suasana organisasi universitas menantang anggota berprestasi 
Adhoc32 Organisasi lembaga/universitas nampak dinamis 
Adhoc33 Lingkungan kerja mendorong persaingan berprestasi yang 

sehat 
Adhoc34 Ada kelonggaran anggota (dosen/karyawan) melakukan 

perubahan 
Innovative  
Innov35 Mendorong ketrampilan-ketrampilan 

mandiri/entrepreneurship 
Innov36 Mempertimbangkan kebebasan pribadi 
Innov37 Mengutamakan tindakan inovatisi dalam bekerja 
Innov38 Anggota bersemangat memperbahrui  metode kerja 
Innov39 Memberi kesempatan anggota mencoba hal-hal baru 
Innov40 Para anggota memiliki kebebasan menerapkan inisiatif baru 
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Lampiran 3 (lanjutan) Item-tem sakala pengukuran kinerja 
kepemimpinan, situasi organisasi, dan orientasi kepemimpinan 
universitas 
 

Skala / Item Daftar pertanyaan/pernyataan 
Vision  
Lvision41 Anggota didorong memahami filosofi, nilai, dan tujuan 

organisasi/lembaga 
Lvision42 Institusi/universitas mengkoordinir anggota 

merumuskan visi, misi, dan tujuan 
Lvision43 Institusi meminta pertimbangan masyarakat 

merumuskan visi, misi, dan tuj. 
Lvision44 Pimpinan mengkomunikasikan hasil rumusan ke semua 

pihak terkait 
Lvision45 Memberikan bimbingan para anggota tentang cara 

pencapaian tujuan 
Leading  
Leading46 Fungsi sebagai pemimpin tim terlaksana dengan efektif 
Leading47 Pimpinan institusi memimpin  pencapaian tujuan 

organisasi dengan baik 
Leading48 Kepemimpinan organisasi rata-rata efektif 
Leading49 Kepemimpinan dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan faktor situasional 
Leading50 Gaya kepemimpinan yang diterapkan menyesuaikan 

kemampuan anggota 
Leading51 Proses delegasi kekuasaan terhadap anggota berjalan 

dengan baik 
Leading52 Institusi efektif dalam memimpin pelaksanaan 

supervisi/pengawasan 
Leading53 Kepemimpinan secara proporsional didelegasikan ke 

para anggota 
Leading54 Menyediakan kesempatan semua anggota memimpin 

pelaksanaan kegiatan 
Managerial  
Lmanage55 Pimpinan lembaga/universitas memiliki kemampuan 

merencanakan program 
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Lmanage56 Mengkoordinir  tim menyusun, melaksanakan, dan 
menilai  program 

Lmanage57 Pimpinan bersama tim melaksanakan penilaian dan 
pengembangan pend. 

Lmanage58 Pengawasan organisasi berlangsung secara kolegial 
Lmanage59 Segenap kendala pelaksanaan program kerja 

didiskusikan dengan tim 
Lmanage60 Teknik komunikasi yang diterapkan diterima oleh semua 

anggota 
Lmanage61 Informasi mengalir dari multi arah atara institusi dan tim 

anggota 
Resource 
management 

 

Lsource62 Lembaga mengelola sumber daya organisasi dengan baik 
Lsource63 Lembaga mendayagunakan segenap sumber daya secara 

efektif dan efisien 
Lsource64 Pendayagunaan sumber daya efektif mendukung 

pencapaian tujuan pend. 
Lsource65 Institusi berhasil mengembangkan organisasi demi mutu 

pendidikan 
Lsource66 Para anggota dilibatkan dalam merumuskan solusi 

permasalahan institusi 
Lsource67 Partisipasi tinggi  segenap anggota dalam 

pengembangan progam institusi 
Professional 
development 

 

Lprofdev68 Lembaga berhasil membimbing/meningkatkan 
kemampuan bekerja  anggota 

Lprofdev69 Lembaga berhasil mempromosikan pertumbuhan 
jabatan para anggota 

Lprofdev70 Menumbuhkan profesi anggota dengan efektif 
Lprofdev71 Program pengembangan kemampuan anggota berjalan 

sukses 
Lpordev72 Institusi ini melibatkan anggota dalam program 

peningkatan mutu organisasi 
Lprofdev73 Indikator-indikator program mutu institusi berhasil 

dirumuskan oleh tim 
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Organizational 
climate 

 

Lcilamte74 Institusi ini dapat menyediakan lingkungan institusi yang 
kondusif 

Lclimate75 Iklim organisasi telah menjamin kebebasan berkarya 
anggota dan tim 

Lcimate76 Suasana suportivitas tinggi telah tersedia dengan baik 
Lcimate77 Suasana organisasi lembaga mendorong munculnya 

prakarsa anggota 
Lclimate78 Kesempatan membangun hubungan baik antar sejawat 
Lclimate79 Institusi ini berhasil mempengaruhi  semangat anggota 

bekerja dengan baik 
Lclimate80 Institusi ini berhasil memimpin pengembangan 

kerjasama antar anggota 
Organizational 
situation 

 

Situation81 Tujuan dan target pekerjaan yang ditugaskan kepada 
anggota 

Situation82 Prosedur pengelolaan pekerjaan 
Situation83 Deskripsi metode pelaksanaan tugas 
Situation84 Pembagian tugas kepada tim anggota 
Situation85 Ketentuan waktu penyelesaian tugas 
Leader power  
Power86 Keahlian sebagai pemimpin organisasi/institusi 
Power87 Pendidikan yang telah diraih oleh pimpinan/pimpinan 

institusi 
Power88 Status formal sebagai pimpinan institusi/universitas 
Power89 Kemampuan dalam memimpin universitas/lembaga 
Power90 Kewibawaan pimpinan lembaga di hadapan para 

anggota 
Relation quality  
Relation91 Hubungan informal pimpinan dengan para anggota dan 

staf 
Relation92 Komunikasi pimpinan institusi dengan anggota 
Relation93 Kepercayaan pimpinan institusi terhadap para anggota 
Relation94 Kedekatan pimpinan institusi dengan tim anggota 
Relation95 Keharmonisan pimpinan dengan anggota dan hub. antar 

anggota 
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Task oriented  
TaksOrient96 Tujuan-tujuan organisasi institusi dirumuskan dengan 

jelas 
TaskOrient97 Tujuan-tujuan yang akan dicapai bersifat menantang 
TaskOrient98 Pimpinan institusi lebih menekankan kinerja tinggi 
TaskOrient99 Percaya kepada kemampuan bawahan mencapai tujuan-

tujuan 
TaksOrient100 Lebih mementingkan target pencapaian sasaran 
TaksOrient101 Fokus pada pemenuhan batas waktu penyelesaian 
TaksOrient102 Mendorong anggota menyelesaikan tugas sesuai target 

mutu 
TaksOrient103 Memastikan anggota untuk bekerja fokus pada tujuan 
TaksOrient104 Memonitor pekerjaan berdasarkan target yang 

ditetapkan 
TaskOrient105 Memastikan anggota menyelesaikan pekerjaan sesuai 

jadwal 
Human oriented  
HumOrient106 Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan 

anggota 
HumOrient107 Menjaga hubungan baik dengan para anggota 
HumOrient108 Memperhatikan kebutuhan individual dalam 

pelaksanaan tugas 
HumOrient109 Memotivasi dengan pemberian insentif terhadap hasil 

pekerjaan 
HumOrient110 Fokus perhatian pada kecukupan upah atau gajih para 

anggota 
HumOrient111 Secepat mungkin memberikan upah setelah pekerjaan 

selesai 
HumOrient112 Lebih mementingkan kepuasan individual anggota 

dalam bekerja 
HumOrient113 Memenuhi permintaan anggota merubah jadwal 

penyelesaian kerja 
HumOrient114 Memenuhi permintaan anggota untuk melengkapi 

peralatan kerja 
HumOrient115 Mempertimbangkan masukan perbaikan sistem kerja 

organisasi 
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Lampiran 4. Item-tem sakala pengukuran layanan administrasi dan 
budaya akademik mahasiswa di universitas  

 
Skala / Item Daftar pertanyaan/pernyataan Staf attitude 

Sserve116 Karyawan tersenyum ketika sedang melayani mahasiswa 
Sserve117 Melakukan kontak mata sambil memandang 
Sserve118 Ketika melayani berusaha mengetahui/menyebut nama 

mahasiswa 
Sserve119 Mendengarkan sambil  menganggukkan pimpinan 

ketika melayani Anda 
Sserve120 Menanyakan pertanyaan terbuka seperti “adakah yang 

dapat saya bantu?” 
Sserve121 Menunjukkan empati ketika menangani keluhan/masalah 

mahasiswa 
Sserve123 Karyawan memberikan alasan sebelum mengatakan tidak 

setuju 
Sserve124 Karyawan megakui kesalahan yang tidak senagaja 

dilakukan 
Sserve129 Karyawan berusaha membantu memecahkan persoalan 

mahasiswa 
Sserve131 Karyawan mengakhiri pembicaraan dengan catatan 

positif 
Direct 
communication 

 

Sserve122 Duduk/berdiri tenang ketika karyawan itu berbicara 
dengan Anda 

Sserve125 Memandang penuh perhatian ketika berhadapan dengan 
Anda 

Sserve126 Berkonsentrasi pada yang Anda bicarakan / menghindari 
intervensi lain 

Sserve127 Memperdengarkan suara “emm”, “ya” sambil 
menganggukkan pimpinan 

Sserve128 Mengajukan pertanyaan terbuka, isyarat siap membantu 
jika diperlukan 

Sserve130 Karyawan tetap tenang sehingga dapat berpikir saat 
memberikan layanan 

Sserve132 Tidak memotong pembicaraan ketika berbicara dengan 
mahasiswa 
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Sserve133 Menyimpulkan apa yang dibicarakan pelanggan saat akhir 
pertemuan 

Telephone 
communication 

 

Sserve134 Menjawab panggilan telp Anda secepat mungkin 
Sserve135 Menjawab telepon Anda terkesan sambil tersenyum dan 

ramah 
Sserve136 Bicara di telepon dengan dengan nada pelan tetapi jelas 
Sserve137 Menjawab dengan menyebut nama ybs, atau: “apa yg 

dapat saya bantu” 
Sserve138 Mengajukan pertanyaan terbuka apa yang mahasiswa 

inginkan 
Sserve139 Berusaha mencatat apa yang dibicarakansata Anda 

telepon 
Sserve140 Ketika ditelp, berusaha membantu informasi yg 

diperlukan mahasiswa 
Sserve141 Menghangatkan suasana pembicaraan sebelum menutup 

telepon 
Sserve142 Mengakhiri telepon dengan memastikan memfollow-up 

permintaan Anda 
Sserve143 Memberitahu nama dia bahwa jika sewaktu-waktu Anda  

menelpon lagi 
Use of time  
Sacad144 Saya menggunakan waktu kosong untuk belajar 
Sacad145 Saya mengerjakan tugas meski tidak di-deadline oleh 

dosen 
Sacad146 Saya suka ke perpustakaan daripada membuang waktu 

yang tersedia 
Sacad147 Berusaha mencari rekan mahasiswa untuk mendiskusikan 

perkuliahan 
Student academic 
behaviour 

 

Sacad148 Menyukai mata kuliah yang mengutamakan banyak 
literatur berklualitas 

Sacad149 Menyukai perkuliahan yang menggunakan berbagai 
sumber terpercaya 

Sacad150 Menyukai perkuliahan yang menggunakan literatur asing 
dan lokal 
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Sacad151 Menyukai perkuliahan yang hanya menggunakan literatur 
lokal 

Sacad152 Perkuliahan yang sedikit literatur lebih saya sukai 
Sacad153 Saya lebih suka dosen yang sedikit memberikan tugas 

(PR) 
Sacad154 Saya lebih suka dosen yang jarang masuk kelas 
Sacad155 Saya menyukai mahasiswa yang selalu tidak fokus kepada 

akademik 
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Lampiran 5 
Interpretasi Mean Square (MNSQ) 

 
Mean-square 

values Item interpretation for the measurement model 

> 2.0 Item distorts the measurement system that is probably 
caused by one or two observations in the survey. 

1.5 – 2.0 Unproductive item, but not degrading the measurement 
model. 

0.5 – 1.5 Productive item for the measurement model 

< 0.5  The item is less productive but not degrading for the 
measurement model. This may produce misleading high 
reliability and separation coefficients.  

 
Interpretasi t values  

 
Standardised 
values 

Item interpretation for the measurement model 

>  3 Data are unexpected if they fit the model (perfectly), so 
they probably do not. However, with large sample size, 
the substantive misfit may be small and its effect on the 
model is not significant. 

2.0 – 2.9 Data noticeably unpredictable 

-1.9 – 1.9 Data have reasonable predictability. 

< -2 Data are too predictable. Other “dimensions” may 
constrain the response patterns. 
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Lampiran 6. Hasil Analysis of Variances 
 
Tabel A. Pengaruh faktor gender responden dan staf universitas 

 
  

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ORGCULTURE .040 1 150 .842 
LEDPERFORM .175 1 150 .677 

 
ANOVA 

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ORGCULTURE 
Between Groups 2.470 1 2.470 2.240 .137 
Within Groups 165.393 150 1.103   

Total 167.863 151    

LEDPERFORM 
Between Groups 2.310 1 2.310 3.053 .083 
Within Groups 113.487 150 .757   

Total 115.797 151    
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Tabel B. Variasi persepsi berdasarkan gender tentang orientasi 
kepemimpinan universitas 

 
  

Descriptives 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 
Min. Max. Between- 

Component 
Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Task 

oriented 

Female 74 -.0238927 .96001441 .11159941 -.2463100 .1985246 -2.70126 1.72359  

Male 82 .0215617 1.04018526 .11486925 -.2069921 .2501155 -3.10282 1.72359  

Total 156 .0000000 1.00000000 .08006408 -.1581575 .1581575 -3.10282 1.72359  

Model 

Fixed 

Effects 

  1.00298138 .08030278 -.1586372 .1586372    

Random 

Effects 

   .08030278a -1.0203435a 1.0203435a   .01189803 

Human 

oriented 

Female 74 -.1101185 1.01599136 .11810660 -.3455046 .1252676 -2.93620 1.59074  

Male 82 .0993752 .98092598 .10832515 -.1161579 .3149083 -3.47163 1.72497  

Total 156 .0000000 1.00000000 .08006408 -.1581575 .1581575 -3.47163 1.72497  

Model 

Fixed 

Effects 

  .99770153 .07988005 -.1578021 .1578021    

Random 

Effects 

   .10472396 -1.3306441 1.3306441   .00914851 

    Test of Homogeneity of Variances   

    Levene Statistic df1 df2 Sig.    

Task oriented   .489 1 154 .485   

Human oriented   .692 1 154 .407   

  ANOVA    

 
 Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

 Between Groups .080 1 .080 .080 .778 

Taskoriented Within Groups 154.920 154 1.006   

 Total 155.000 155    

 Between Groups 1.707 1 1.707 1.715 .192 

Humanoriented Within Groups 153.293 154 .995   

 Total 155.000 155    
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Tabel C. Persepsi responden pria dan wanita tentang orientasi 
kepemimpinan 

 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

ORGCULTURE   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.045 4 320 .384 

ANOVA 

ORGCULTURE   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.818 4 1.455 1.463 .213 

Within Groups 318.182 320 .994   

Total 324.000 324    

Descriptives 

ORGCULTURE   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Min. Max. Between- 

Component 

Variance Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Univ A 81 -.0105245 1.15420344 .12824483 -.2657399 .2446908 -3.30958 2.55250  

Univ B 66 .1827811 .92337415 .11365950 -.0442126 .4097748 -1.89650 2.23508  

Univ C 63 -.1298031 .99379529 .12520644 -.3800872 .1204810 -3.56318 1.51188  

Univ D 59 -.1689533 .98996467 .12888242 -.4269395 .0890329 -2.46851 2.35516  

Univ E 56 .1238353 .83243065 .11123822 -.0990911 .3467617 -2.13431 1.69145  

Total 325 .0000000 1.00000000 .05547002 -.1091269 .1091269 -3.56318 2.55250  

Model: 

Fixed 

Effects 

  .99715474 .05531219 -.1088215 .1088215    

Random 

Effects 

   .06713787 -.1864046 .1864046   .00711300 
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Tabel D. Persepsi responden mahasiswa pria dan wanita tentang 
layanan administrasi 

 

Descriptives 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 
Min Max Between 

Compo-
nent Var. Lower Bound Upper 

Bound 

Staf- 
Attitude 

Female 108 -.1174838 .95224340 .09162966 -.2991289 .0641613 -2.54424 1.68075  
Male 68 .1865919 1.05177668 .12754666 -.0679923 .4411761 -1.76640 2.32200  
Total 176 .0000000 1.00000000 .07537784 -.1487666 .1487666 -2.54424 2.32200  

 

Fixed 
Effects 

  .99175281 .07475618 -.1475456 .1475456    

Random 
Effects 

   .15395038 -1.9561250 1.9561250   .03444527

Staf-com. 

Female 108 -.1185161 .97531376 .09384961 -.3045620 .0675298 -2.76659 1.35906  
Male 68 .1882314 1.01695596 .12332403 -.0579244 .4343872 -1.61078 2.49724  
Total 176 .0000000 1.00000000 .07537784 -.1487666 .1487666 -2.76659 2.49724  

 

Fixed 
Effects 

  .99155547 .07474131 -.1475163 .1475163    

Random 
Effects 

   .15533846 -1.9737623 1.9737623   .03526596

Staf-telp. 

Female 108 -.1478343 .97687321 .09399967 -.3341776 .0385091 -2.43051 1.65205  
Male 67 .2383000 .99792850 .12191637 -.0051139 .4817139 -1.92120 2.50729  
Total 175 .0000000 1.00000000 .07559289 -.1491970 .1491970 -2.43051 2.50729  

 

Fixed 
Effects 

  .98495897 .07445590 -.1469589 .1469589    

Random 
Effects 

   .19666470 -2.4988619 2.4988619   .06281855

Time-use. 

Female 108 -.0910066 1.00010149 .09623481 -.2817809 .0997677 -2.75406 2.22374  
Male 68 .1445399 .98997333 .12005190 -.0950847 .3841645 -3.14456 2.22374  
Total 176 .0000000 1.00000000 .07537784 -.1487666 .1487666 -3.14456 2.22374  

 

Fixed 
Effects 

  .99621376 .07509244 -.1482093 .1482093    

Random 
Effects 

   .11820632 -1.5019537 1.5019537   .01584907

Acad-cult. 

Female 108 -.0869748 .92346086 .08886006 -.2631295 .0891799 -3.22452 2.66710  
Male 68 .1381364 1.10384682 .13386109 -.1290514 .4053243 -2.94501 2.66710  
Total 176 .0000000 1.00000000 .07537784 -.1487666 .1487666 -3.22452 2.66710  

 

Fixed 
Effects 

  .99679218 .07513604 -.1482954 .1482954    

Random 
Effects 

   .11273054 -1.4323773 1.4323773   .01343171
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Tabel D (lanjutan) 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Stafattitude .897 1 174 .345 

Stafcomu .346 1 174 .557 

Staftelp. .343 1 173 .559 

Timeuse .037 1 174 .847 

Acadculture .647 1 174 .422 

 ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Stafattitude 

Between Groups 3.858 1 3.858 3.923 .049 

Within Groups 171.142 174 .984   

Total 175.000 175    

Stafcom. 

Between Groups 3.926 1 3.926 3.993 .047 

Within Groups 171.074 174 .983   

Total 175.000 175    

Staftelp. 

Between Groups 6.165 1 6.165 6.355 .013 

Within Groups 167.835 173 .970   

Total 174.000 174    

Timeuse 

Between Groups 2.315 1 2.315 2.333 .128 

Within Groups 172.685 174 .992   

Total 175.000 175    

Acadculture 

Between Groups 2.115 1 2.115 2.128 .146 

Within Groups 172.885 174 .994   

Total 175.000 175    
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Tabel E. Koefisien regresi tipe-tipe budaya organisasi terhadap 
kepemimpinan 

 
 
Tabel F. Koefisien regresi tipe-tipe budaya organisasi terhadap 
kepempinan 

 
 
Tabel G. Koefisien regresi tipe-tipe budaya organisasi terhadap unsur-
unsur kepempinan  

 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

LEDPERFORM .0109648 .99235727 173 

Bureaucratic .0821225 .98313578 173 

Supportive .0147260 1.04008897 173 

Market .0055538 1.01226098 173 

Clan -.0526187 1.06170040 173 

Adhocracy -.0148713 1.02062265 173 

Innovative -.0527377 1.03551020 173 

Coefficientsa 

Predictors Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95.0% Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) -.004 .061  -.062 .950 -.124 .116      

Bureaucratic .211 .076 .209 2.779 .006 .061 .361 .477 .211 .168 .648 1.544 

Supportive .152 .093 .159 1.631 .105 -.032 .335 .536 .126 .099 .386 2.590 

Market .070 .071 .071 .979 .329 -.071 .211 .376 .076 .059 .693 1.443 

Clan .038 .107 .041 .360 .719 -.172 .249 .528 .028 .022 .282 3.546 

Adhocracy .287 .115 .295 2.500 .013 .060 .514 .563 .191 .151 .263 3.796 

Innovative -.020 .089 -.021 -.227 .821 -.197 .156 .432 -.018 -.014 .422 2.368 

a. Dependent Variable: LEDPERFORM 
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Tabel H. Data deskriptif perbedaan persepsi berdasarkan pengalaman 
kerja responden 

 
 

Descriptives 
 

N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Bureaucratic 

6mo-1 yr 5 .4196441 1.19631642 .53500897 -1.0657789 1.9050671 

1-2 6 .0747748 1.06317344 .43403874 -1.0409573 1.1905069 

2-3 8 -.0332854 1.26375087 .44680341 -1.0898076 1.0232368 

3-5 19 .2476246 .83609786 .19181400 -.1553617 .6506109 

5-10 27 -.0027513 1.01697533 .19571699 -.4050533 .3995508 

>10 91 .0753446 1.06508429 .11165117 -.1464699 .2971592 

Total 156 .0882534 1.03336362 .08273530 -.0751808 .2516877 

Model 
Fixed Effects 

  
1.04602593 .08374910 -.0772269 .2537337 

Random Effects 
   

.08374910a -.1270305a .3035373a 

Supportive 

6mo-1 yr 5 .5529894 .95785712 .42836673 -.6363473 1.7423261 

1-2 6 .6298044 1.02169222 .41710410 -.4423959 1.7020046 

2-3 8 .0905870 .64356473 .22753449 -.4474465 .6286206 

3-5 19 .0162582 .84969943 .19493442 -.3932838 .4258003 

5-10 27 -.2334340 .96693750 .18608721 -.6159418 .1490737 

>10 91 .0351941 1.18546480 .12427048 -.2116909 .2820790 

Total 156 .0287007 1.08064470 .08652082 -.1422114 .1996129 

Model 
Fixed Effects 

  
1.08188986 .08662051 -.1424532 .1998547 

Random Effects 
   

.08662051a -.1939644a .2513659a 

Market 

6mo-1 yr 5 .2670451 .48732472 .21793824 -.3380485 .8721386 

1-2 6 -.1248666 1.15562396 .47178151 -1.3376195 1.0878864 

2-3 8 .1173834 .98533798 .34836958 -.7063797 .9411466 

3-5 19 .1319539 1.17770302 .27018360 -.4356808 .6995886 

5-10 27 -.1051050 .90398396 .17397179 -.4627091 .2524992 

>10 91 -.0468990 1.07023921 .11219155 -.2697871 .1759891 

Total 156 -.0197015 1.03191715 .08261949 -.1829069 .1435040 

Model 
Fixed Effects 

  
1.04474294 .08364638 -.1849788 .1455759 

Random Effects 
   

.08364638a -.2347213a .1953184a 

Clan 

6mo-1 yr 5 .6382202 .55851111 .24977376 -.0552629 1.3317034 

1-2 6 .0134686 1.70028041 .69413657 -1.7708663 1.7978034 

2-3 8 -.1929159 1.24301045 .43947056 -1.2320986 .8462669 

3-5 19 -.1137557 1.07170925 .24586696 -.6303030 .4027916 

5-10 26 -.2257755 .89522964 .17556898 -.5873666 .1358156 

>10 91 -.0880738 1.12894545 .11834564 -.3231881 .1470404 

Total 155 -.0923720 1.09670291 .08808930 -.2663913 .0816474 

Model 
Fixed Effects 

  
1.10500579 .08875620 -.2677554 .0830115 

Random Effects 
   

.08875620a -.3205270a .1357831a 

Adhocracy 

6mo-1 yr 5 .3275630 .76065374 .34017469 -.6169133 1.2720394 

1-2 6 -.0390433 1.42884999 .58332557 -1.5385294 1.4604428 

2-3 8 .1888100 1.30762060 .46231370 -.9043882 1.2820082 

3-5 19 -.0093982 .89373991 .20503800 -.4401670 .4213707 

5-10 27 -.0218140 .79003551 .15204240 -.3343417 .2907136 
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Tabel I. Hasil analisis anova tentang perbedaan persepsi responden 
berdasarkan pengalaman kerja terhadap jenis-jenis budaya organisasi 

 
 
  

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Bureaucratic .553 5 150 .736 
Supportive 1.483 5 150 .199 
Market .905 5 150 .480 
Clan 1.385 5 149 .233 
Adhocracy 1.299 5 150 .267 
Innovative 1.332 5 150 .254 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Bureaucratic 
Between Groups 1.390 5 .278 .254 .937 
Within Groups 164.126 150 1.094   
Total 165.515 155    

Supportive 
Between Groups 5.435 5 1.087 .929 .464 
Within Groups 175.573 150 1.170   
Total 181.008 155    

Market 
Between Groups 1.329 5 .266 .244 .942 
Within Groups 163.723 150 1.091   
Total 165.052 155    

Clan 
Between Groups 3.290 5 .658 .539 .747 
Within Groups 181.935 149 1.221   
Total 185.225 154    

Adhocracy 
Between Groups 1.150 5 .230 .199 .962 
Within Groups 172.948 150 1.153   
Total 174.098 155    

Innovative 
Between Groups 6.109 5 1.222 1.092 .367 
Within Groups 167.777 150 1.119   
Total 173.886 155    
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Tabel J. Data deskriptif perbedaan persepsi berdasarkan masa kerja 

 

 
 
Tabel K. Hasil uji homoginitas varian dan perbedaan persepsi 
berdasarkan masa kerja 

 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ORGCULTURE 

6mo-1 yr 5 .5699884 .67196135 .30051025 -.2643618 1.4043386 

1-2 6 .0895996 1.53248606 .62563481 -1.5186459 1.6978451 

2-3 8 .0180296 1.07433973 .37983646 -.8801408 .9162001 

3-5 19 .0581624 .94737453 .21734262 -.3984575 .5147823 

5-10 26 -.1380168 .85008596 .16671557 -.4813740 .2053403 

>10 91 -.0830323 1.12624702 .11806277 -.3175846 .1515200 

Total 155 -.0419839 1.05866079 .08503368 -.2099670 .1259991 

Model 
Fixed Effects   1.06817455 .08579784 -.2115216 .1275537 

Random Effects    .08579784a -.2625343a .1785664a 

LEDPERFORM 

6mo-1 yr 5 .6179019 .30684647 .13722591 .2369017 .9989021 

1-2 6 .0948272 .83693207 .34167609 -.7834792 .9731335 

2-3 8 .1520648 .71028514 .25112372 -.4417484 .7458780 

3-5 19 .1298714 .96206088 .22071190 -.3338271 .5935699 

5-10 27 .1485102 .86484986 .16644043 -.1936130 .4906334 

>10 88 .1749832 .93168103 .09931753 -.0224211 .3723876 

Total 153 .1748421 .88895792 .07186799 .0328530 .3168313 

Model 
Fixed Effects   .89987224 .07275036 .0310704 .3186138 

Random Effects    .07275036a -.0121686a .3618529a 

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ORGCULTURE 1.248 5 149 .290 

LEDPERFORM 1.159 5 147 .332 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ORGCULTURE 

Between Groups 2.589 5 .518 .454 .810 

Within Groups 170.009 149 1.141   

Total 172.597 154    

LEDPERFORM 

Between Groups 1.081 5 .216 .267 .930 

Within Groups 119.036 147 .810   

Total 120.117 152    
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Tabel L. Data deskriptif perbedaan persepsi responden berdasarkan 
tingkat pendidikan tentang variabel utama budaya organisasi dan 
kinerja kepemimpinan 

 
 
  

Descriptives 
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ORGCULTURE  

SHS 26 -.0819319 .98941922 .19404107 -.4815670 .3177032 

Diploma/BA 8 -.1070279 1.01491671 .35882724 -.9555195 .7414637 

Strata 1 51 -.1300618 1.18977574 .16660193 -.4646916 .2045680 

Magister/Master 50 .1154666 1.02742535 .14529989 -.1765244 .4074577 

Doctor 18 -.0757704 .95604621 .22534225 -.5512010 .3996602 

Total 155 -.0419839 1.05866079 .08503368 -.2099670 .1259991 

Model 

Fixed 

Effects 

  1.06855675 .08582854 -.2115823 .1276144 

Random 

Effects 

   .08582854a -.2626132a .1786454a 

LEDPERFORM 

SHS 25 .3233857 .93607465 .18721493 -.0630069 .7097783 

Diploma/BA 8 .1844868 .78812492 .27864424 -.4744021 .8433757 

Strata 1 50 .1590453 .89529901 .12661440 -.0953959 .4134864 

Magister/Master 50 .2395007 .82061139 .11605198 .0062855 .4727158 

Doctor 18 -.0547580 1.02206965 .24090413 -.5630213 .4535052 

Total 153 .1748421 .88895792 .07186799 .0328530 .3168313 

Model 

Fixed 

Effects 

  .88903938 .07187457 .0328012 .3168830 

Random 

Effects 

   .07187457a -.0099174a .3596016a 
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Tabel M. Hasil analisis varian tentang perbedaan persepsi berdasarkan 
pendidikan 

 
  

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ORGCULTURE 1.047 5 149 .392 

LEDPERFORM .380 5 147 .862 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ORGCULTURE 

Between Groups 2.467 5 .493 .432 .826 

Within Groups 170.130 149 1.142   

Total 172.597 154    

LEDPERFORM 

Between Groups 3.930 5 .786 .994 .423 

Within Groups 116.187 147 .790   

Total 120.117 152    
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Lampiran 7. Daftar negara yang terwakili dalam top 200 universitas 
 

 
Sumber data: (https://flipbooks.timeshighereducation.com/19712/60439/index.html?10158) 
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School Assets for Effective 
Schooling 
 
 

International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change. Volume 
5, Issue 4, Special 
Edition: ICET 
Malang City, 2019. 
www.ijicc.net 

SCOPUS 
Anggota tim 
penulis 

2019 
 
 

Budaya Organisasi & 
Kepemimpinan 
 

FIP Universitas 
Negeri Malang. 
Percetakan Rosindo 
Malang. 
 

Textbook, 
ISBN: 
978-602-
5445-04-0 
Penulis 
pertama 
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2018 
 
 

Strategies of Cultural 
Integration in Successful 
Merger Companies 

Jurnal Pendidikan 
Humaniora 
Volume 6, Number 
4, December 2018, 
pp. 162–173 

Anggota tim 
penulis 

2018 Software Instrumen Pengukuran 
Budaya Organisasi dan Kinerja 
Kepemimpinan Sekolah. 

Surat Pencatatan 
Hak Cipta Nomor 
000120571 
Kementerian 
Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 

Pencipta 
utama 

2018 Leadership orientation as 
mediator of organizational 
culture effects on school 
leadership 

Advances in Social 
Science, Education and 
Humanities Research, 
Volume 269, 
Atlantis Press. 3rd 
International 
Conference on 
Education 
Management and 
Administration 
(CoEMA 2018). 

Penulis 
pertama 
Proceeding 
paper 

2017 Pengukuran budaya organisasi 
dan pengaruhnya terhadap 
efektivitas kepemimpinan di 
SD 

SEKOLAH 
DASAR 
Kajian Teori dan 
Praktik Pendidikan, 
Tahun 26, Nomor 1, 
2017.  

Jurnal 
terakreditasi 
nasional. 
Penulis 
pertama 
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2017 Behaviours of the effective 
leadership in universities: 
findings of a meta analysis 
study (Keynote speaker paper) 

The 3rd 
International 
Conference on 
Education and 
Training (ICET 
2017). Advances in 
Social Science, 
Education and 
Humanities Research, 
Vol. 128. 

Penulis  
Proceeding 
paper 

2016 The principal as a team leader 
with a vision for improving 
school effectiveness 

Journal of Basic and 
Applied Scientific 
Research 
 

Penulis 
pertama 

2016 Perilaku organisasi dalam 
kepemimpinan dan 
manajemen 

UM Press Penulis 
utama 
Textbook, 
ISBN: 
978.979.495.
892.6 

2016 Implementasi supervisi klinis 
dalam meningkatkan 
efektivitas pembelajaran di SD. 

Jurnal Pendidikan: 
Teori, Penelitian, 
dan Pengembangan  

Anggota tim 
penulis 

2016 Peningkatan kemampuan guru 
SD melalui supervisi klinis  

Jurnal Pendidikan: 
Teori, Penelitian, 
dan Pengembangan  

Anggota tim 
penulis 
Jurnal 
terakreditasi 
nasional. 
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2016 School organizational culture 
and how it relates with 
leadership effectiveness 
(Keynote speaker paper) 

2nd ICET 
Conference under 
the theme: 
Improving the 
Quality of 
Education and 
Training through 
Strengthening 
Networking. Faculty 
of education State 
University of Malang 

Penulis 
utama 
Proceeding 
paper 

2016 Predicted Situational Factors 
of the Participative 
Management Model in 
Empowering People at Work 

6th ICEMAL 
International 
Conference 
UP Bandung 

Penulis 
utama 
Proceeding 
paper 

2016 Leading the university to build 
a greater performance 
(Plenary speaker paper) 
 

The 4th International 
Conference 
Language, Society, 
and Culture in Asian 
Contexts (LSCAC 
2016) on Cultivating 
and Casting Asian 
Diversities: 
Empowering the 
Asians. State 
University of 
Malang, Indonesia. 
Published by KnE 
Social Sciences, 
Volume 2017. 

Penulis 
utama 
Proceeding 
paper 
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2016 The measure of organizational 
culture and how it affects 
university staff performance 

International 
Conference on 
Educational 
Management and 
Administration. 
UNM Makassar 

Penulis 
utama 
Proceeding 
paper 

2016 Positioning Higher Education 
Performance in Indonesia: A 
Global Update 

Seminar Nasional: 
Penguatan 
Manajemen 
Pendidikan di Era 
Kompetisi Global. 
Faculty of 
Education State 
University of 
Malang. 

Penulis 
utama 
Proceeding 
paper 

2015 Effects of participative 
management on employees 
commitment  

International 
Conference on 
education and 
Training (ICET) 
under theme: The 
quality 
Improvement in 
Education & 
Training. Faculty of 
Education  
State University of 
Malang  

Penulis 
utama 
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2015 Mengelola organisasi sekolah 
meggunakan fungsi 
memimpin. 

National Seminar 
and International 
Conference: 
Scientific Forum-
Faculty of 
Education 
Department of 
Science Education 
(FIP-JIP), 
diselenggarakan 
oleh: Universitas 
Negeri Gorontalo 

Penulis 
utama 

2015 Pengembangan budaya 
organisasi dalam membangun 
kepemimpinan efektif sekolah. 

Seminar Nasional 
Pengembangan 
Karir Pendidik 
Berbasis Karya 
Ilmiah. FIP 
Universitas Negeri 
Malang. 

Penulis 
utama 

2015 Tata kelola kepala sekolah. 
Paper dipresentasikan pada 
seminar nasional pendidikan 
yang diselenggarakan oleh 
Jurusan AP FIP UM, 24 
Oktober 2015  

Jurusan AP FIP UM Penulis 
utama 
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2015 Manajemen Mutu Total (TQM) 
dalam rangka peningkatan 
mutu pembelajaran di 
Perguruan Tinggi. Malang. 
Paper dipresentasikan pada 
program Pelatihan Applied 
Approach yang 
diselenggarakan oleh LP3 UM 
Malang, 28-30 September 
2015. 

LP3 UM Malang Penulis 
utama 

 
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM  
 

No Judul Kegiatan/Pertemuan 
Waktu/ 
Tahun 

Penyelenggara 

1 Plenary speaker pada International 
Conference Information Technology 
and Education (ICITE) dengan topik 
paper “Male and Female Student 
Perceptions on the Effectiveness of 
Online Courses at University”. 
Diselenggarakan oleh UM Malang, 07 
November 2020. 

07 Nov. 
2020 

Universitas 
Negeri Malang 

2 Keynote speaker pada 6th International 
Conference on Education and 
Technology (ICET) dengan topik paper 
“Global Pandemic Outbreak Challenges 
How University Delivers Effective 
Online Courses”. Diselenggarakan oleh 
UM Malang,17 Oktober 2020. 

17 Oct. 
2020 

Universitas 
Negeri Malang 
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3 Presenter pada International 
Conference on Management and 
Information Technology (ICMIT), 
dengan topik paper “Effects of 
Organisational Culture, Situation, and 
Leadership Orientation on School 
Leadership Performance”  

18-19 
February 
2019 

Academic 
Worlds, Kuala 
Lumpur 
Malaysia. 

4 Keynote Speaker pada 3rd 
International Multidisciplinary Research 
Conference dengan topik paper: 
“Measurement Modeling in Examining 
Organizational cultures of University 
Organization”. Tacloban City, 
Philippines 20-22 Mei 2019. 

2022 Mei 
2019 
 
 
 

IMRC, 
Tacloban City, 
Philippines 
 
 

5 Keynote Speaker pada FIP-JIP Forum 
and 5th ICET Conference dengan topik 
paper: “Improving University 
Leadership Performance through 
Enhanced Organizational Culture”. 
Malang, 2-5 October 2019. 

2-5 Oct. 
2019 
 
 
 

FIP UM 
Malang, 
Indonesia 

6 Keynote Speaker pada 3rd International 
Multidisciplinary Research Conference dengan 
topik Paper: “Higher Education 
Development in Asia and How 
Universities in the Region Improve their 
Performance”. Cagayan de Oro City, 
Philippines, 25-27 April 2018. 

25-27 
April 2018 
 

IMRC, at De 
Luxe Hotel, 
Cagayan de Oro 
City, Philippines 

7 Keynote speaker pada the 3rd COEMA 
Conference dengan topik paper: 
“Leadership orientation as mediator of 
organizational culture effects on school 
leadership”  

6-7 Oct. 
2018 

FIP Universitas 
Negeri Malang 
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8 Keynote speaker pada the 3rd ICET 
International Conference on Education 
and Training, dengan topik paper: 
"Behaviours of the Effective Leadership 
in Universities: Findings of a Meta 
Analysis Study". 

30 Sept- 
1 Oct. 
2017 

FIP Universitas 
Negeri Malang 

9 Presenter pada 4th ICET International 
Conference on Education and 
Technology, dengan topik paper: "Social 
Media Diffusion of Google Classroom 
in Teaching and Learning" 

26-27 Oct 
2018 

FIP Universitas 
Negeri Malang 

10 Plenary speaker pada the 4th 
International Conference Language, 
Society, and Culture in Asian Contexts 
(LSCAC), topik paper: “Leading the 
university to build a greater 
performance”. 

24-25 Mei 
2016 

Universitas 
Negeri Malang 

11 Presenter pada the 6th ICEMAL 
International Conference, dengan judul 
paper: “Predicted Situational Factors of 
the Participative Management Model in 
Empowering People at Work”. 

28 August 
2016 

UP Bandung 

12 Keynote speaker pada 2nd ICET 
International Conference, dengan topik 
paper: "School organizational culture 
and How it Relates with Leadership 
Effectiveness" 

4-6 Nov.  
2016 

FIP Universitas 
Negeri Malang 

13 Presenter pada Global Conference on 
Education dengan topik paper: 
"Examination of the Utility of the 
Employee Withdrawal Behavior Scale 
Using the Rasch Model". 

15-16 
Nov. 2013 

University of 
Riverside, 
California. 
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14 Presenter pada is1PAL Educational 
Conference International, dengan topik 
paper: "Principal as Team Leader with a 
Vision for Improving School 
Effectiveness in the Changing 
Environment" 

04-05 
August 
2012 

International 
Society for 
Leadership in 
Pedagogies and 
Learning, 
Brisbane 
Queensland 
Australia. 

 

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) 
 

Tahun 
Nama/Judul 

Kegiatan 
Sumber 

dana 

Nominal 
biaya 

kegiatan 
Keterangan 

2022 Peserta/Tim 
Penelaahan Draft 
Standar Kepala 
Satuan Pendidikan. 
 

-  
 
 

- 

Diselenggarakan 
oleh Badan 
Standar, Kur, 
dan Asesmen 
Kemdikbud 
Ristekdikti 

2021 
 
 

 

Pelatihan penyusunan 
program kerja dalam 
mengoptimalkan 
peran Dewan 
Pendidikan di 
Kabupaten 
Mojokerto Jawa 
Timur. 

PNBP 
 
 
 

10.000.000,- Anggota tim 
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2021 
 
 
 

Nara sumber 
pelaksanaan program 
penggabungan 
(merger) Sekolah 
Dasar Negeri 
Di Kabupaten 
Jombang. 

- 
 
 

- 
 
 

Anggota tim 

2019 
 
 
 
 
 

Difusi Media Sosial 
(Google Classroom) bagi 
Pendik dan Peserta 
Didik sebagai Inovasi 
Media Alternatif 
dalam Pembelajaran 
di SMP Laboratorium 
UM Kota Malang. 

PNBP UM 
 
 
 
 
 

26.250.000,- Ketua pelaksana 

2019 
 
 
 

Reviewer manuscript 
pada Jurnal Scopus 
pada Journal of 
Organizational 
Change Management. 

Emerald 
Publishing 
 
 

- 
 
 

- 

2019 
 
 
 
 

Nara sumber 
peningkatan 
kompetensi Tenada 
Pendidik dalam 
implimentasi 
Pendidikan karakter 
di lingkungan Dinak 
Pendidikan Kota 
Batu Malang. 

- 
 
 
 
 

- Anggota tim 
nara sumber. 
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2018 
 
 
 
 

Difusi Media Sosial 
(Google Classroom) bagi 
Pendik dan Peserta 
Didik sebagai Inovasi 
Media Alternatif 
dalam Pembelajaran 
di SMA 
Laboratorium UM 
Kota Malang. 

PNBP UM 
 
 
 
 

18.000.000,- Anggota 
 
 

2016 Narasumber 
Penyusunan 
Instrumen Pemilihan 
Tenaga Kependidikan 
PKPLK Berprestasi 
dan Berdedikasi. 
26-29 April 2016. 

  Diselenggarakan 
oleh Direktorat 
Jenderal Guru 
dan Tenaga 
Kependidian, 
Kemendikbud. 

2016 Narasumber 
Penyusunan 
Pedoman dan Materi 
Pemilihan Tendik 
PKPLK 
Berprestasi dan 
Berdedikasi. 
19-22 April 2016. 

  Diselenggarakan 
oleh Direktorat 
Jenderal Guru 
dan Tenaga 
Kependidian, 
Kemendikbud. 
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PELATIHAN-PELATIHAN / WORKSHOP YANG PERNAH 
DIIKUTI 
 

No Nama Diklat/ Workshop 
Nomor 

Sertifikat 
Waktu/T

ahun 
Lembaga 

Penyelenggara 
1. Workshop Sosialisasi Asesor 

BKD 
2021.08.02
1510 

2021 Kemendikbud 
Ristek. 

2. Workshop Pengembangan Visi 
dan Misi Keilmuan, Profil, dan 
SCPL Kurikulum Program 
Magister dan Doktor. 

- 2020 LP3 Universitas 
Negeri Malang 

3. Research Skills and Journal 
Writing Program 

Certificate 
15/03/18 

19 
February-
18 March 
2018 

The University 
of Queensland 
Australia 

4. International Partnership 
Program on Field Linkages in 
Teacher Education 

Certificate 20 March 
- 9 June 
1997 

Ohio State 
University, 
Columbus USA 

5. Academic English Course of 
Study  

Certificate July - 
October 
1991 

IALF, Denpasar 
Bali 

6. 50th Innotech Training 
Program on Educational 
Planning, Management, 
Innovation and Technology 

Certificate 10 April - 
30 June 
1989 

SEAMEO 
Regional center 
for Educational 
Innovation and 
Technology, 
Manila, 
NNOTECH, 
Manila 
Philippines 
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PENGHARGAAN / PEROLEHAN HKI 
 

Tahun Jenis penghargaan Penyelenggara Keterangan 
2019 

 
 

Surat Pencatatan 
Penciptaan (HKI), 
Nomor 000147424. 
 

Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi 
Manusia. Direktur 
Jenderal Kekayaan 
Intelektual. 

Model 
Pengintegrasian 
Budaya Baru dalam 
Organisasi Merger 

2018 
 

 

Surat Pencatatan 
Penciptaan (HKI). 
Nomor 000120571. 
 

Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi 
Manusia. Direktur 
Jenderal Kekayaan 
Intelektual. 

Software Instrumen 
Pengukuran Budaya 
Organisasi dan 
Kinerja 
Kepemimpinan 
Sekolah. 

2017 
 

 

Surat Pencatatan 
Penciptaan (HKI), 
Nomor 000135456. 
 

Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi 
Manusia. Direktur 
Jenderal Kekayaan 
Intelektual. 

Budaya Organisasi 
Merger 

2015 
 

 

Tanda kehormatan 
Satyalancana Karya 
Sapta 30 Tahun. 

Presiden RI 
 
 

- 

 
Malang, 20 Juli 2022 
 
 
 
 
BURHANUDDIN 
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