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Abstrak

Penelitian ini adalah Penelitian ex-post facto yang bertujuan untuk t1)
mengetahui kinerja dosen, iklim organisasi, dan perilaku kepemimpinan di Fakultas

Ilmu Pendidikan dan (2) mengetahui besarnya pengaruh iklim organisasi, dan perilaku

kepemimpinan terhadap kinerja dosen baik secara parsial maupun simultan. Lokasi

penelitian ini dilaksanakan pada Fakultas Ilmu Pendidikan yang terletak di jalan

Tamalate 1 Tidung. Populasi dalam penelitian ini adalah semua dosen di Fakultas llmu
Pendidikan sebanyak 93 orang dengan sampel sebanyak 47 orangyang ditentukan

sebelumnya dengan menggunakan simple random sampling. Berdasarkan hasil

analisis regresi bergand4 penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial

terdapat pengaruh iklim organisasi, dan perilaku kepemimpinan terhadap kineria

dosen.

Keywords: Kinerja dosen, iklim organisasi, dan perilaku kepemimpinan

PENDATTUTUAN

Latar Belakang

Selama satu tahun terakhir ini Fakultas llmu Pendidikan telah menfasilitasi ke

enam iurusan/program studi berupa gedung baru sebagai sarana dalam mengadakan

kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Dengan adanya gedung baru

tersebut belum mampu menampung jumlah mahasiswa masing-masing

iurusan/program studi sehingga akan mempengaruhi iklim organisasi fakultas ilmu
pendidikan secara keseluruhan.
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Pihak lain yang juga turut menentukan kuatitas dari perguruan tinggr adalah

pihak pimpinan yang mempunyai tugas untuk memimpin dan mengarahkan organisasi

dalam hal ini pimpinan fakultas untuk mencapai hriuan. Perilaku atau gaya

kepemimpinan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan sangat menentukan kelancaran

kegaiatan akademik secara keseluruhan sehingga menciptakan suasana yang kondusif

secara keseluruhan dalam organisasi.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang uraian di aAs, maka penulis

menganggap perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui kineria dosen di

Fakultas tlmu Pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu iklim organisasi

dan perilaku kepemimpinan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja dosen, iklim organisasi, dan perilaku kepemimpinan di

Fakultas llmu Pendidikan?

2. Apakah ada pengaruh iklim organisasi, dan perilaku kepemimpinan terhadap

kineria dosen di Fakulas Ilmu Pendidikan baik secara parsial maupun secara

simulan?

Tufuan Penelitian

L. Untuk mengetahui kirrerja dosen, iklim organisasi, dan perila}u kepemimpinan di

Fakultas llmu Pendidikan.

Z. Untuk mengetahui besarnya pengaruh iklim organisasi, dan perilaku

kepemimpinan terhadap kinerja dosen di Faloltas Ilmu Pendidikan baik secara

parsial maupun simultan.
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KEMNGKA PIKIR

Iklim organisasi

1. lingkungan sosial

2. Lingkungan fisik
3. Sistem manajemen

Tri dharnu

perguruan tinggi

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian

kepadaPerilaku kepemimpinan

1. Mempengaruhi
bawahan

2. Membangun
hubungan

3. Memberi informasi
4. Membuat

Gambar 1. Kerangka pikir

Rumusan Hipotesls

Berdasarkan permasalahan pokok dan kerangka pikir, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah kinerja dosen di Fakultas llmu Pendidikan dipengaruhi oleh

faktor-faktor yaitu, iklim organisasi dan perilaku kepemimpinan. Dengan demikian,

maka hipotesis kerja dalam penelitian ini yaitu:

L. Iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kineria dosen.

2. Perilaku kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kineria dosen.

3. Iklim organisasi dan perilaku kepemimpinan berpengaruh signifikan secara

bersama-sama (simultan) terhadap kineria dosen.

Penyelerryaru funlnot: Anil Lab.MlcrofehtA daaUrwnurcons UbA no$olr,
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METODE PENETITHN

|enis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian survei yang bersifat ex-posffactq

yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti keadaan yang telah terjadi dan untuk
menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab yang mungkin

atas peristiwayang di teliti fSugiyono, 2002:L4).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Fakultas llmu Pendidilon yangterletak

di ialan Tamalate 1 Tidung yang membina beberapa jurusan/program studi yaitu
jurusan Administrasi Pendidikan iurusan Bimbingan dan Konseling iurusan
Pendidikan Luar Sekolah, iurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, jurusan

Pendidikan Luar Bias4 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan program

studi Pendidikan Anak Usia Dini.

Variabel dan Desain Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang meliputi iklim

organisasi dilambangkan dengan Xr, perilaku kepemimpinan dilambangkan dengan X2.

Variabel terikat yaitu kineria dosen dilambangkan dengan Y. Hubungan variabel bebas

dan terikat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Desain penelitian

Defenisi Operasional Variabel

1. Kineria dosen

Kinerja dosen adalah kemampuan

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
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dosen dalam menialankan atau

yang meliputi kegiatan pendidikan,
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2, Iklim organisasi

Iklim organisasi adalah suasana atau situasi yang teriadi dalam lingkungan

internal organisasi yang berupa lingkungan sosial, Iingkungan fisik dan sistem

manaiemen yang teriadi di organisasi.

3. Perilakukepemimpinan

Perilaku kepemimpinan adalah sikap dan tingkah laku yang diperlihatkan oleh

seorang pemimpin dalam pencapaian tujuan organisasi yang berupa tindakan

mempengaruhi bawahan, menjalin hubungan, member atau mencari informasi serta

membuat keputusan

Instrumen peneiiuan

Instrumen berupa kuesioner terdiri dari tiga bagian sesuai dengan variabel

yang akan diteliti meliputi [1) kineria dosen, (2) iklim organisasi, dan (3) perilaku

kepemimpinan pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Adapun kisi-kisi instrument dan hasil

uii validitas dan realibilitas instrument dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Klsi-kisiinstrument

Tabel 1 Kisi-kisi instrument

No Variabel Dimensl Indikator

1. Kinerja Dosen Penelitian

- Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan
membimbing mahasiswa

- Membimbing dalam menghasilkan
laporan akhir studi

KKN/PPL
- Membina kegiatan mahasiswa di bidang

akademik dan kemahasiswaan
- Mengembangkan program kuliah dan

bahan pengaiaran
- Menghasilkan karya ilmiah
- Meneriemahkan/menyadur buku ilmiah

Pendidikan dan
pengajaran

Pengabdian
kepada
masyarakat

- Mengedit/menyunting karya ilmiah
- Menduduki jabaan pimpinan pada

Iembaga pemerintahan
- Menialankan pengembangan hasil

pendidikan dan penelitian yang dapat
dimanfaatkan masyarakat

- Memberi pelatihan, penvuluhan/

PerEdergoa fuldJnar: Anft La}".Mlcrotcar;ldrg dan lfirornfurx Mhd Progrur,
F?TIPA ANM
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Denataran

Iklim
organisasi

- Hubungan ataszuir dengan bawahan
- Hubungan antar teman kerja

Lingkungansosial - Penghargaan atas kreativitas dan
lnovasl

- Saling mempercayai

Lingkungan fisik - TemPatkeria
- Perabotkantor
- Strukturorganisasi
- Sistem birolaasi organisasi
- Prosedurkerja

Sistem
manajemen

- Sistem imbalan/saii

Mempengaruhi
bawahan

- Memotivasi dan memberi inspirasi
- Mengakui
- Memberi imbalan

Membangun
hubungan

- Mendukune

- Membentukjaringan
- Membangun tim dan mengelola konflik
- Mengembangkan dan membimbing

Memberi/mencari - Memonitor

informasi - Menjelaskan
- Meneinformasikan

Perilaku
kepemimpinan Membuat

keputusan

Ui i realibilitas instrument

Uji realibilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alatpengumpul

data atau instrument yang digunakan. Uii realibilitas instmment dilakukan dengan

menggunakan rumus alpha.lnstrument dapat dikatan realibel jika hasil uji olpfta di

atas 0,6. Dari hasil uii ralibilitas dengan menggunakan software SPSS alpha variabel

kinerja dosen sebesar A,745, alpha iklim organisasi sebesar 0,743, dan alpha perilaku

kepemimpinan sebesar 0,73.fadi berdasarkan hasil perhitungan realibilitas pada ke 19

item untuk masing-masing variabel X1X2, dan Y adalah realibel

Populasi dan Sampel

Populasi
' Populasi dalam penelitian ini adalah semua dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan

sebanyak 93 orang.

Penyeletryoo f;alttintr: Unit Lab.Mtcmteachiry dan llnoi;lrrcoas Mtad pn$@r,
FMIPA UNM
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Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut Berdasarkan populasi yang ada maka sampel dalam penelitian ini

sebanyak 50%o dari populasi atau 46,5 (dibulatkan 47 orang). Teknik pengambilan

sampel dilakukan dengan cara simple random sampling. Ukuran sampel tersebut sesuai

dengan pendapat Roscoe (dalam Sugiyono, 2008:90) yang menyaakan bahwa ukuran

sampel dengan melakukan analisis multiuariate (korelasi atau regrdsi ganda) yang

jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti baik variabel

independen maupun devenden (10 X 3= 30).

Tabel2 Populasi dan sampel penelitian

fumlah

1. furusan Administrasi
Pendidikan

L4

Jumlah sampel
50 o/o dari Populasi

2. furusan Bimbingan dan
Konseli

furusan Kurikulum dan
Teknoloei Pendidikan

t9

l4|urusan Pendidik-an Luar
Sekolah

Pendidikan Luar Biasa

Sumber: Dokumentasi 2011

Studi PAUD
umlah

Analisis Dah

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif

dan inferensial. Pada analisis data igferensial, data diuii dengan menggunakan analisis

regresi berganda yang sebelumnya dianalisis prasyarat dengan menggunakan

normalitas, heteroskedostisitas, dan linearitas.

Peryelengam Sendnat llnlt Lab.Mlctotwhhg ilan Utwnfuus Mhd PmSrurt
FITIPA AXA
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PEMBAHASAN

Iklim organisasi (Xr) berpengaruh secara signifikan terhadap kineria dosen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi yang diukur oleh kinerja

dosen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya

kineria dosen. Hal ini ditunjukkan berdasarkan uji parsial t dengan nilai probabilitas=

0.031 < 0.05. Artinya tinggr rendahnya kinerja dosen dijelaskan oleh iklim orgaianisasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Fr. Maria Susila (2004)

tentang pengaruh kompetensi professional dan iklim organisasi terhadap kinerja

dosen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

iklim organisasi terhadap kineria dosen.

Iklim organisasi yang yang terdiri dari lingkungan fisitr, lingkungan sosial dan

sistem manajemen. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa iklim organisasi

secara kualitatif berada pada kategori kondusif. Terdapatnya konstribusi iklim

organisasi terhadap kinerja dosen disebabkan oleh tersedianya sarana dan prasarana

kampus yang baru dan cukup refresentatif untuk ditempati. Luas lahan dan bangunan

cukup luas untuk menampung suluruh personil dan mahasiswa. Sarana kampus yang

terdiri dari perabot juga tersedia dengan cukup lengkap sebagai pendukung dalam

pelaksanaan tugas dan tanggungiawab dosen.

Selain lingkungan fisik, lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap

kinerja dosen. Lingkungan sosial yang dimaksud yaitu tentang hubungan dengan

atasan, teman kerja, adanya perhargaan atas kreativitas dan saling menghargai. Dosen

di Fakultas llmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar memiliki karakteristik

kepribadian yang berbeda dan disiplin ilmu yang berbeda, tetapi dengan kondisi yang

heterogen tersebut suasana keharmonisan masih tetap teriaga dengan baik dengan

saling menghormati antara atasan dan bawahan dan saling menghargai sesama dosen

sehingga terjalin kerjasama dalam setiap tindakan dan pekerjaan yang dilakukan baik

secara individu dan kelompok

Sistem manajemen yang dipakai di Fakultas llmu Pendidikan Universitas Negeri

Makassar juga sangat mempengaruhi kinerja dosen. Struktur organisasi di Fakultas

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar sangat jelas menggambarkan ialur

komando dan koordinasi antar unit sehingga system birokrasi iuga lebih mudah di

Penyelengam Seminar: Ilnlt Lab.Micmleachbrg dan Uwnscious Mfnd Pro$am
FAIPA ANNT
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antara beberapa unit yang terdiri dari 6 iurusan. Hal lain yang iuga dapat meniaga

kekondusifan organisasi yaitu pengelolaan imbalan/gaji yang akuntabel oleh pihak

yayasan dan diberikan kepada semua personil sesuai dengan jabatan, tanggungiawab

dan kinerja masing-masing.

perilaku kepemimpinan [Xz) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja

dosen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan yang diukur

oleh kinerja dosen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tinggi

rendahnya kineria dosen. Hal ini ditunjukkan berdasarkan uii parsial t dengan nilai

probabilitas= 0.000 < 0.05. Artinya tinggr rendahnya kinerja dosen diielaskan oleh

perilaku kepemimpinan.

Hasil analisis statistik deskriptif dengan pengkategorian secara kualitatil

perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Makassar berada pada kategori baik Hasil ini menuniukkan bahwa telah

dilakukan upaya oleh pimpinan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri

Makassar dalam mengkoordinir dan mengarahkan seluruh unit organisasi terutama

sumber daya manusia untukterus meningkatkan kinerja dosen.

Berhasil atau gagalnya suatu organisasi atau lembaga sangat dientukan oleh

pemimpinnya. Pemimpin merupakan orang yang menggerakkan atau memotivasi

segala sumber daya dalam organisasi tersebut termasuk organisasi dalam bidang

pendidikan sangat dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengarahkan organisasi

ke pencapaian tujuan. Sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan

tentunya Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar memiliki sosok

pemimpin yang tegas dan bersahaja serta mau menerima pendapat ataupun keritikan

dari bawahan serta menyelesaikan masalah secara musyawarah sebelum membuat

keputusan.

Sebagai sosok pemimpin tentunya memiliki keahlian-keahlian tertentu yang

diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Perwuiudan perilaku tersebut berupa

perilaku mempengaruhi. bawahan, membangun hubungan, mencari dan memberi

informasi, membuat keputusan. Penerapan perilaku tersebut secara konsisten dan

Penyelerryam Seminar: llnil Lab.Micmterchlng dan llnonsclous Mlnd hoSnn . !i*/1
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sistematis akan mewujudkan suasana kampus yang cukup harmonis sehingga dosen

sebagai bawahan merasa nyaman dalam melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya

yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerianya.

Iklim organisasi (Xr), dan perilaku kepemimpinan (Xz) berpengaruh secara

simultan dan signifikanterhadap kineria dosen

Secara simultan Iklim organisasi (XrJ, dan perilaku kepemimpinan tX,
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kineria dosen. Hal ini

dituniukkan berdasarkan uii F dengan nilai probabilitas= 0.000 < 0.05 Hasil ini

menunjukkan bahwa dengan adanya perbaikan iklim organisasi dan perilaku

pemimpin yang baik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar maka

akan meningkatkan kinerja dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Standar kinerja perlu dirumuskan sebagai tolok ukur dalam mengadakan

perbandingan antara apa yang dilakukan dengan yang diharapkan, kaitannya dengan

pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standard dapat

pula diiadikan ukuran dalammengadakan pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang

telah dilakukan. Sejalan dengan itu, Mitchel {1978:343) menyatakan bahwa kineria

meliputi beberapa aspek yaitu: quality of worh promptness, initiative, capability, and

cornmunication. Kelima aspek tersebut dapat dijadikan ukuran dalam mengkaji kineria

dosen. Dari pandangan ini jelas bahwa kinerja itu hanya dapat diketahui dengan baik

berdasarkan suatu proses penilaian jika semua tugas yang akan dilaksanakan oleh

seseorang benar-benar dapat dijabarkan dengan baik dan dapat menggambarkan

suatu keseluruhan tugas organisasi yang bersangkutan. Dengan katalain kineria bukan

safa menggambarkan suatu bagian saja dari organisasi, tetapi secara keseluruhan.

Sejalan dengan Sutermaister Robert (1976) menyatakan ada 33 variabel dan

diantara 33 variabel tersebut menyangkut variabel yang diteliti ada dalam penelitian

ini, yaitu menyangkut perwujudan kerja dosen, kepemimpinan, skill yang menentukan

kompetensi seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya yang merupakan variabel-

variabel spesifik strategis dari ability, begitu pula budaya organisasi dan manajemen

mqtu sebagai variabel penting yang berpengaruh mencapai kesempurnaan untuk

meningkatkan kinerja.
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Dukungan lain dari penelitian ini didukung oleh Handayani, Sri [1999), meneliti

tentang pengembangan dalam upaya meningkatlnn kinerja dosen yang dilakukan di

Universitas Islam Bandung & Politelmik Industri & Niaga Bandung. Metode yang

digunakan adalah metode kualitatif dan temuan penelitian ini yaitu [a) pengambangan

dosen memegang peranan penting dan strategis dalam meningkatkan kinerja dan

kualitas pendidikan tinggt, [b) upaya pengembangan dosen dapat berbentuk formal

institusional maupun mandiri individual yang didasarkan pada kesadaran dan

kebutuhan untuk meningkatkan kineria dalam menialankan tugas akademiknya dan,

[c) dosen yang telah mengikuti program studi laniut s2 dan s3 menuniukkan kineria

akademik yang telah memenuhi harapan.

Secara metodologi penelitian ini tidak menggunakan wawancara kepada pihak-

pihak yang terkait untuk mendukung temuan-ternuan penelitian, tetapi hanya

menggunakan angket yang disebar kemudian diuii validitas dan realibilitasnya

kemudian dianalisis secara statistik dan menggunakan pengamatan dengan alasan

peneliti iuga bekeria di yayasan yang berangkutan. Keterbatasan dalam penelitian ini

akan memberikan peluang kepada peneliti laniutan yang akan meneruskan dan

mengkaji faktor-faktor lain yang berpengaruh dengan kinerja dosen yang belum

diungkap dan dibahas dalam penelitian ini'

KESIMPUIJTN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis menuniu}kan bahwa secara simultan dan parsial terdapat

pengaruh iklim organisasi, dan perilaku kepemimpinan terhadap kinerja dosen'

pemeliharaan iklim organisasi dengan jalan perbaikan lingkungan fisik terutama

sarana pembelajaran dan perlengkapan kantor dan menjaga interaksi atau hubungan

dengan sesama dosen serta perbaikan sistem manaiemen akan meningkatkan gairah

dosen untuk melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Saran

L. , Kepada para dosen agar lebih meningkatkan komptensinya dalam melaksanakan

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara turut serta

'-----:===::
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pada setiap pelatihan-pelatihan agar dapat mengikuti kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan.

Kepada pihak fakultas agar lebih melengkapi sarana pembelajaran dan perabot-

perabot ruangan dosen dan terus menjaga keharmonisan dosen dengan ialan

melibatkan semua dosen dalam kegiatan-kegtatan kampus.

Kepada pimpinan faloltas agar lebih menuniukkan perilaku yang bersahaja,

melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan, dan mendorong kepada

setiap dosen untuk terus berkarya dan berprestasi untuk pengembangan diri

sendiri dan lembaga kedepan.
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