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ABSTRACT 

 The relationship between participation and managerial performance was an 

interesting topic not only in business area, but also in education. Research in educational 

area, however, was still very limited in number and inconsistent in results. This study 

tested the relationship between the lecturers’ participation n the decision making and the 

students’ study results, with the organizational learning opportunities, the teaching 

quality, and profesional orientation as the intervening variables. 

 The data of the study was collected by sending 500 questionnaires to the lecturers 

of private higher educational institutions in Jawa Timur using the purposive sampling 

technique. Thr response rate of the study was 29,00% (145), the unusable rate of the 

study’s questionnaire was 22,06% (32) and its usable rates was 77,93% (113). Before the 

questionnaires were distributed, the author performed a pilot test for preliminary 

analysis. 

 The results of the study showed that there was positive relaionship between the 

lecturers “participation in the decision making and the students” study results in the 

amount of 0.172. whith p-value of 0.012. Where as the indirect relationships between 

participation and students’ study results were tested using the path coefficients. The path 

coefficient of partisipation toward organizational learning opportunities was 0,224. The 

path coefficient of organizational learning toward teaching quality wwwas 0.242. the 

path coefficient of teaching quality toward profesional orientation was 0.179. Where as 

the effects of moderating variables i.e. the teaching organization, teaching quality, and 

profesional orientation on the relationship between participation and student’s study 

results was 0.183, with the signifinance level of 0.000   

 

Keywords : The lecturers’ Participation in the Decision Making, Learning Opportunities, 

Teaching Quality 

 

1. PENDAHULUAN 

Perubahan secara radikal dalam berbagai aspek kehidupan akan dihadapi oleh 

bangsa Indonesia, seiring dengan perkembangan pada berbagai bidang, baik ideologi, 

sosial, ekonomi, budaya hukum, pendidikan dan perundang-undangan, bidang lain yang 

berubah dengan cepat adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga 

penyampaian informasi tidak mengenal batas negara maupun dengan bidang-bidang yang 
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lain. Dengan kondisi semacam ini bangsa Indonesia dituntut untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam berbagai bidang. 

Persiapan Indonesia dalam mengantisipasi realita dimasa mendatang harus dimulai 

sedini mungkin. Persiapan tersebut tidak hanya mencakup masalah fragmatis saja tetapi 

mencakup hal-hal yang bersifat normatif tanpa melupakan etika dan mentalitas seorang 

profesional. Hal yang penting adalah bahwa SDM harus memiliki integritas moral dan 

etika serta dapat berpatisipasi dalam keterbukaan informasi. 

Untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka yang 

harus dilakukan adalah membekali SDM melalui pendidikan tinggi sesuai dengan 

profesinya. Dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena merupakan lingkungan tempat 

berlangsungnya proses pembentukan profesi melalui serangkaian proses belajar mengajar. 

Hal ini merupakan titik utama yang perlu diperhatikan dalam upaya menghasilkan calon-

calon profesional dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Namun perlu dicermati 

bahwa peningkatan kuantitatif yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitatif 

merupakan hal yang tidak berarti ditengah persaingan akan keunggulan komperatif dan 

kompetitif seperti sekarang ini. 

Landasan yang paling mendasar dan memiliki keunggulan kompetitif dapat dicapai 

melalui pendidikan tinggi yang mampu berintegrasi dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi. Agar arah pendidikan itu dapat sesuai dengan yang diinginkan maka perlu suatu 

kondisi yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan yaitu menghasilkan sumber daya 

manusia yang memiliki kualitas yang baik, ketrampilan, profesionalisme dan rasa 

tanggungjawab yang tinggi. Kondisi yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan 

antara lain; orientasi profesional, kesempatan pembelajaran organisasi, kualitas 
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pengajaran, dan partisipasi dari semua personil yang ada dalam lingkungan pendidikan 

tersebut. 

Inti kegiatan pengendalian manajemen adalah proses pengalokasian sumber daya 

dalam organisasi. Alokasi sumber daya tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tertentu, dan pimpinan puncak harus melakukan tindakan koreksi apabila sasaran 

yang ditetapkan tidak tercapai. Salah satu sumbangan yang sampai saat ini diakui adalah 

penggunaan prinsip pentingnya pendelegasian keputusan yang ternyata dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, partisipasi sebagai suatu proses 

pengambilan keputusan bersama antara dua pihak atau lebih yang akan membawa 

pengaruh pada masa yang akan datang bagi para pembuat keputusan (Becker and 

Green,1978:401). 

Dari uraian di atas perlu kiranya ada pembenahan-pembenahan manajemen dalam 

mengemas proses belajar mengajar pada perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. 

Pembenahan yang dilakukan tidak terbatas hanya pada para dosen dan kualitas 

pengajarannya saja tetapi lebih luas lagi yaitu pada tingkatan manajerial, pimpinan 

puncak pada lembaga tersebut, khususnya pada faktor-faktor lingkungan pengendalian, 

orientasi profesionalisme, kesempatan pembelajaran organisasi, kualitas pengajaran dan 

partisipasi manajer dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan akan diperoleh 

hasil belajar mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pemikiran tersebut 

di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah kesempatan 

pembelajaran organisasi, kualitas pengajaran, dan orientasi profesionalisme berpengaruh 

terhadap hubungan antara partisipasi dosen dalam pengambilan keputtusan dengan hasil 

belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi di daerah Surabaya. 

Sedangkan manfaat penelitian diharapkan untuk (1) mengkorfirmasi kembali 

penelitian tentang hubungan antara partisipasi dosen dalam pengambilan keputusan 
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dengan hasil belajar mahasiswa, dengan beberapa intervening variabel yaitu kesempatan 

pembelajaran organisasi, kualitas pengajaran, dan orientasi profesionalisme. Sekaligus 

memberikan kontribusi dalam membangun landasan teori yang kuat mengenai partisipasi 

dalam bidang pendidikan dan (2) bagi para pejabat maupun praktisi di lingkungan 

pendidikan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas output 

perguruan tinggi dan kinerja manajerial.  

 

2. TINJAUAN TEORITS 

Pengertian Partisipasi 

Partisipasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama antara dua pihak 

atau lebih, yang akan membawa pengaruh pada masa yang akan datang bagi para 

pembuat keputusan (Becker and Green 1978:401). Dalam literatur akuntansi pengertian 

partisipasi dipertegas oleh Kennis (1979) adalah sebagai tingkat keikut sertaaan manajer 

dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggung 

jawaban manajer yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa perusahaan 

perlu mengikutsertakan manajer dalam proses penyusunan anggaran. Keikutsertaan para 

manajer ini sangat penting dalam upaya memotivasi bawahan untuk turut serta dalam 

mencapai tujuan perusahaan melalui kinerja para manajer tersebut. Dalam partisipasi ini 

akan memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, berinteraksi satu sama 

lain, serta bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Penelitian mengenai partisipasi dalam bidang pendidikan yang sering dilakukan 

adalah partisipasi guru dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa antara lain; 

penelitian terhadap partisipasi guru meningkatkan kualitas program pengajaran dan 

prestasi siswa melalui kesempatan pembelajaran organisasi. Penelitian mengenai 
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partisipasi guru dalam pengambilan keputusan berhubungan positif dengan prestasi siswa. 

Suatu lembaga pendidikan yang mendasar pada manajemen dan partisipasi ddalam 

pengambilan keputusannya dapat menciptakan kondisi dimana profesional dapat 

mereorganisasi pengajaran, mendesain ulang kelas, dan meningkatkan pemakaian sumber 

daya, bahwa desentralisasi mempunyai pengaruh positif terhadap lingkungan pendidikan. 

Dosen-dosen pada perguruan tinggi berperan sebagai guru di lembaganya, dia 

bertanggung jawab terhadap kelancaran pendidikan dan pengajaran serta kualitas hasil 

belajar mahasiswa, oleh karenanya partisipasi dosen dalam pengambilan keputusan akan 

berpengaruh pada hasil belajar mahasiswa. Bahwa partisipasi itu berhubungan dengan 

implementasi keputusan program. Program pendidikan yang akan dilaksanakan oleh 

suatu perguruan tinggi memerlukan partisipasi aktif dari dosen, kualitas hasil belajar 

mahasiswa ditentukan oleh kinerja dosen-dosen perguruan tinggi. 

 

Pembelajaran Organisasi 

Pembelajaran organisasi menurut FW. Tailor merupakan kesempatan yang 

diberikan kepada pegawai sehingga organisasi menjadi lebih efisien. Organisasi sekarang 

dan yang akan datang agar berhasil diperoleh efisiensi dan efektifitas organisasi harus 

berorientasi pada konsep pembelajaran organisasi. 

Pembelajaran organisasi merupakan salah satu ketrampilan yang harus dimiliki 

oleh atasan. Dalam pembelajaran organisasi, atasan secara berkesinambungan 

memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk belajar, karena dengan belajar 

kemampuan seseorang akan bertambah. Organisasi yang memberikan kesempatan 

pembelajaran organisasi berkembang, akan dapat mendorong berkembangnya inisiatif 

dan kreatifitas dari anggota organisasi. 
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Suatu perguruan tinggi harus selalu mengikuti perkembangan bidang ilmu dan 

teknologi yang sangat pesat, dengan pembelajaran organisasi lembaga pendidikan akan 

mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengikuti perkembangan tersebut. Suatu 

lembaga pendidikan akan mampu meningkatkan dalam mengadaptasi model-model, 

melakukan remediasi, dan mengurangi tingkat putus sekolah siswa. Dalam konsep 

pendidikan berkelanjutan (continuing education), pelatihan dan pengembangan staf 

merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan harus mengajukan lima ketrampilan 

yang harus dimiliki setiap anggota organisasi bagi terwujudnya proses pembelajaran 

organisasi, yaitu ; 

a. Ketrampilan dibidang ilmu sosial dan perilaku (system thingking and system theory). 

b. Penguasaan personal (personal mastery), yaitu ketrampilan untuk mengklarifikasi 

dan memahami visi orang, energi, dan kesabaran dalam mencapai tujuan. 

c. Ketrampilan membuat asumsi, generalisasi, gambaran atau kesan secara mendalam 

sehingga mempengaruhi seseorang dalam memahami kehidupan dan menentukan 

sikap yang harus diambil. 

d. Ketrampilan menciptakan visi bersama (shared vision), yaitu kegiatan agar setiap 

anggota organisasi memusatkan segala usahanya pada satu visi. 

e. Ketrampilan membentuk tim (team Learning). 

 

Kualitas Pengajaran 

Perguruan tinggi dalam kiprahnya sebagai pencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas, tidak terlepas dari konsep kualitas pengaaran yang memadai untuk 

menghasilkan output sesuai yang diharapkan, untuk itu perlu profesionalisme dalam 

pengelolaan suatu lembaga pendidikan. Dosen yang memiliki profesionalisme tinggi akan 

berusaha meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Salah satu 
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bentuk layanan itu dapat diukur dari kualitas pengajaran dosen terhadap mahasiswa pada 

saat dosen sedang memberikan pelajaran. 

Konsep kualitas pengajaran sangat penting dalam sistem pendidikan, hal ini 

mendorong bahwa  produk pendidikan sebagai kualitas pengajaran yang menjadi 

kemampuan sistem untuk membantu siswa dalam mencapai standar, akan memiliki 

keunggulan kompetitif pada era glabal saat ini. Pernyataan ini mengandung makna bahwa 

kualitas pengajaran itu memiliki peranan penting dalam meningkatkan prestasi siswa. 

Untuk memenuhi tingkat kualitas pengajaran dibutuhkan teori-teori tentang pengajaran, 

karena tanpa landasan teori yang kuat, kualitas pengajaran tidak akan berjalan secara 

efektif. Teori pengajaran adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk menyusun berbagai kondisi yang dibutuhkan guna mencapai 

tujuan pendidikan. Dengan teori pengajaran yang baik, sekolah dapat menciptakan suatu 

lingkungan kondusif untuk belajar sebagai meaningful school learning. 

Beberapa alternatif kegiatan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas 

pengajaran yang dilakukan oleh guru. Sedangkan suatu yang menggambarkan kualitas 

pengajaran meliputi perubahan pengetahuan, orientasi, praktik dan kinerja/ prestasi dosen 

di kelas dalam mengadopsi model penilaaian tertentu. 

 

Orientasi Profesional 

Tenaga kerja profesional telah dididik untuk menjalan tugas-tugas yang komplek 

secara independen, dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 

tugas-tugas tersebut dengan menggunakan pengalaman dan keahlian mereka. Sikap dan 

kemandirian profesional ini akan melekat pada saat profesional tersebut bekerja dalam 

suatu organisasi, secara umum sikap mereka dalam melaksanakan tugas ini merupakan 

cerminan dari norma-norma atau aturan kode etik profesinya. Norma dan aturan ini 
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berfungsi sebagai suatu mekanisme pengendalian yang akan menentukan kualitas 

pekerjaannya. Ini berarti bahwa dalam diri seorang profesional terdapat suatu sistim nilai 

atau norma yang akan mengatur perilaku mereka dalam proses pelaksanaan tugas/ 

pekerjaan mereka. 

Tingkat keinginan untuk mempertahankan sikap profesional berbeda-beda antara 

satu pekerja profesional dengan pekerja profesional yang lain, sehingga dalam 

pelaksaannya manajemen akan menggunakan sistem pengendalian manajemen untuk 

mensosialisasikan strategi, tujuan, dan norma-norma yang berlaku diperusahaan. Proses 

sosialisasi ini akan mempengaruhi kemandirian (orientasi profesional) seorang 

profesional. Sebagai konsekuensinya, profesioanal akan merasa dirinya sebagai bagian 

dari organisasi dan mulai melepas asosiasi mereka dengan norma, aturan dan kode etik 

profesi dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi yang menjadi tanggung 

jawabnya. Ini berarti bahwa dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan 

tugas yang diembannya, pertimbangan profesional lebih banyak didasarkan pada norma-

norma, aturan dan kode etik perusahaan. 

Para profesional lebih senang (comfortable) mengasosiasikan diri mereka dengan 

organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mereka lebih ingin 

mentaati norma, aturan dan kode etik profesi dalam memecahkan masalah-masalah yang 

mereka temui dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kelompok profesional yang relatif tinggi 

adalah dokter, akademisi, dan pengacara. 

 

Hasil Belajar Mahasiswa (Student Outcome) 

Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang 

terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Menurut Burton (1952) tujuan 

sosial pendidikan salah satunya adalah agar peserta didik mampu berpartisipasi dalam 
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kehidupan masyarakat baik dibidang politik, sosial, keagamaan, rekreasi maupun 

berkomunikasi dengan orang lain dan memahami ekspresi orang lain. Ada tiga tipe hasil 

belajar yang dapat dicapai oleh sekolah, yaitu kognitif, ketrampilan partisipatif, dan 

integratif. 

Berkembangnya pengkajian mengenai sekolah efektif tidak terlepas dari terjadinya 

perubahan orientasi dalam melihat hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor 

bawaan (intake) siswa seperti karakteristik sosio ekonomik, ras, latar belakang keluarga 

dan faktor material seperti ukuran kelas, sekolah, besarnya anggaran, perpustakaan, dan 

perlengkapan. Sedangkan pendapat kedua menemukan bahwa organisasi sekolah, 

partisipasi, kultur pendidikan, serta struktur sekolah juga mempunyai pengaruh yang 

sangat kuat terhadap prestasi akademik siswa, terlepas dari pengaruh faktor bawaan 

siswa. 

Salah satu tujuan belajar adalah untuk melatih siswa mampu bertanggungjawab 

atas segala sesuatu yang menjadi kewajibannya serta memberi kesempatan kepada siswa 

menyelesaikan pekerjaan yang dapat mereka kerjakan, membagi tujuan belajar menjadi 

dua golongan yaitu : 

1. Mendidik siswa dalam berbagai ketrampilan dan pengetahuan akademik maupun 

kognitif. 

2. Mendidik siswa dalam mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan individu 

maupun sosial yang berguna baik untuk pekerjaan/jabatan maupun kehidupan 

bermasyarakat. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur hasil belajar mahasiswa menggunakan 

ukuran yang bersifat non akademik, karena ukuran hasil belajar akademis berupa nilai 

memiliki kelemahan adanya kemungkinan manipulasi dalam memberikan penilaian atau 

juga menyederhanakan konsep belajar yang sebenarnya. Pendapat ini yang menyatakan 
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bahwa EBTANAS bukan merupakan ukuran keberhasilan tentang tanggungjawab, 

kualitas kepemimpinan, ketrampilan berkomunikasi dan pemecahan masalah, serta 

antusisme belajar mahasiswa. Pengukuran variabel hasil belajar ini mengikuti model 

operasionalisasi variabel hasil belajar. 

 

Pendekatan Kontinjensi 

Seperti halnya dalam penelitian bisnis, hubungan antara partisipasi dalam 

pengambilan keputusann dan hasil belajar mahasiswa sampai saat ini masih menjadi 

bahan perdebatan, sehingga menarik minat para peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut perihal hubungan antara kedua variabel tersebut. Seperti yang disimpulkan oleh 

Crockenberg dan Clark serta Romney dan Dornseif bahwa partisipasi guru dalam 

pengambilan keputusan berhubungan positif dengan prestasi siswa. Sedangkan penelitian 

menyimpulkan bahwa partisipasi berhubungan dengan prestasi siswa secara tidak 

langsung melalui variabel kualitas pengajaran dan variabel organisasi sekolah hampir 

sama dengan penelitian Mark dan Louis menyimpulkan bahwa partisipasi dalam 

pengambilan keputusan berhubungan dengan hasil belajar secara tidak langsung melalui 

variabel pembelajaran organisasi dan kualitas pengajaran. Ketidak konsistenan hasil 

penelitian tersebut diatas, diduga tidak terdapat hubungan langsung antara partisipasi 

dengan hasil belajar. Guj (2003) menduga bahwa ketidak konsistenen hasil penelitian 

partisipasi dengan kinerja manajerial disebabkan oleh kemungkinan hubungan langsung 

sederhana antara variabel partisipasi dengan kinerja. 

Govindarajan (1986) menyarankan, untuk menyelesaikan adanya perbedaan hasil 

penelitian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi 

(contingency approach). Pendekatan ini memberikan gagasan bahwa sifat hubungan yang 

ada dalam partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial diduga berbeda 
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dari satu situasi ke situasi lainnya (situational approach). Pendekatan ini secara sistematis 

mengevaluasi berbagai kondisi variabel yang dapat mempengaruhi hubungan kedua 

variabel tersebut. Penggunaan pendekatan kontinjensi ini memungkinkan peneliti 

memasukkan variabel-variabel lain ke dalam kerangka analisisnya sebagai variabel 

moderating atau intervening yang memperjelas hubungan antara partisipasi dalam 

menyusunan anggaran dengan kinerja manajerial (Brownell, 1982). 

Dalam penelitian ini ditambahkan variabel antara orientasi profesional, karena 

kelompok profesional yang mempunyai orientasi profesional yang relatif tinggi adalah 

dokter, akademisi, dan pengacara. Tenaga profesional adalah mereka yang terlatih ntuk 

melaksanakan tugas yang kompleks secara independen dan yang dalam memecahkan 

masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas ini dengan menetapkan keahlian dan 

pengalamannya. 

Dari uraian diatas dapat disusun hipotesis penelitian yang akan diuji dalam 

penelitian yaitu : 

H1 : Ada hubungan posistif antara partisipasi dosen dalam pengambilan keputusan 

dengan hasil belajar mahasiswa. 

H2 : Ada hubungan positif antara partisipasi dosen dalam pengambilan keputusan 

dengan kesempatan pembelajaran organisasi. 

H3 : Ada hubungan positif antara kesempatan pembelajaran organisasi dengan 

peningkatan kualitas pengajaran. 

H4 : Ada hubungan positif antara peningkatan kalitas pengajaran dengan orientasi 

profesional. 

H5 : Ada hubungan positif antara orientasi profesional dengan hasil belajar mahasiswa. 

H6 : Kesempatan pembelajaran dan peningkatan kualitas pengajaran secara bersama-

sama merupakan moderating variable yang memiliki pengaruh positif pada 
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hubungan antara partisipasi dosen dalam pengambilan keputusan dengan hasil 

belajar mahasiswa. 

H7 : Kesempatan pembelajaran, peningkatan kualitas pengajaran dan orientasi 

profesional secara bersama-sama merupakan moderating variabel yang 

memilikipengaruh positif pada hubungan antara partisipasi dosen dalam 

pengambilan keputusan dengan hasil belajar mahasiswa. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penentuan Populasi dan Kriteria Responden 

Populasi dalam penelitian ini adalah perguruan tinggi swasta seluruh Kotamadya 

Surabaya. Responden dalam penelitian ini alah dosen-dosen pada Perguruan Tinggi 

Swasta yang diambil dari Direktori Perguruan Tinggi Swasta tahun 2012/2013, 

khususnya di wilayah Kotamadya Surabaya. Data penetian dikumpulkan kuesioner semi 

terbuka (semi open ended questionare) kepada responden. Jumlah kuesioner yang dikirim 

sebanyak 500 lembar: Kuesioner yang dikembalikan sampai batas akhir waktu 

pengembalian sebanyak 172 lembar, jadi response rate responde penelitian ini sebesar 

29,00% (145 : 500). Dari kuesioner yang dikembalikan sebanyak 32 lembar tidak diisi 

secara lengkap, sehingga di drop dari analisis. Besarnya unusable rate kuesioner 

penelitian ini adalah 22,06% (32 : 145) dan unusable ratenya adalah 77,93% (113 : 145). 

Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner penelitian, peneliti melakukan pilot test pada 

kuesioner dengan responden dari beberapa dosen perguruan tinggi yang ditunjuk. 

 

Pengambilan Sampel  

Cara pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling (judmental 

sampling). Responden dalam penelitian ini telah mempunyai pengalaman mengajar 
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berkisar antara 1 sampai 20 tahun. Untuk melengkapi data tentang karakteristik 

responden berikut ini data statistik diskriptif dalam tabel 3.1 

Tabel 3.1. Statistik Diskriptif Responden 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Jenis Kelamin 

Pria 

Wanita 

 

72 

41 

 

63,71 % 

36,28 % 

Jabatan 

Menjabat 

Tidak Menjabat 

 

63 

50 

 

55,75 % 

44,25 % 

Pendidikan 

S1 

S2 

S3 

 

02 

99 

12 

 

01,77 % 

87,61% 

10,62% 

Jabatan Akademik 

Asisten Ahli  

Lektor  

Lektor Kepala 

Profesor 

Guru Besar 

Tenaga Pengajar 

 

30 

55 

 26 

   1 

   1 

   - 

 

26,55 % 

48,67 % 

 23,01% 

 00,88% 

 00,88% 

     - 

  

Pengajaran Non-Responden Bias 

Masalah non-responden bias akan semakin serius apabila tingkat pengembalian 

(response rate) sangat rendah. Untuk mengatasi masalah ini peneliti melakukan uji non-

responden bias yang dilakukan dengan cara membandingkan karakteristik responden 

yang berpartisipasi dengan karakteristik responden yang tidak berpartisipasi. Karena data 

mengenai non response subyek tidak tersedia (data sekunder tidak tersedia), responden 

yang mengembalikan setelah tanggal 31 Januari 2013 dalam surat pengantar (late 

response) dianggap sebagai responden yang tidak menjawab. 

Untuk pengujian non response bias kuesionernya dibedakan menjadi dua bagian : 

pengembalian awal (early response) sebanyak 73 lembar, dan pengembalian kedua 40 Uji 
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respon bias ini dilakukan pada lima variabel penelitian yaitu : Partisipasi, Organisasi 

Pengajaran, Kualitas Pengajaran, Orientasi Profesional dan Hasil Belajar Mahasiswa. 

Dalam penelitian ini untuk menguji non response bias menggunakan uji t (t-test), yang 

hasilnya disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.2. Pengujian non Response Bias 

Variabel Mean 

Awal 

SD Awal Mean 

Akhir 

SD Akhir T-Value P – Value 

1. Partisipasi 

2. Organisasi      

pengajaran 

3. Kualitas 

pengajaran 

4. Orientasi 

professional 

5. Hasil  

belajar 

Mahasiswa 

 

20,26 

11,27 

 

20,40 

 

11,07 

 

10.00 

4,13 

2,34 

 

4,12 

 

2,35 

 

2,12 

11,27 

07,45 

 

09,12 

 

06,67 

 

05,49 

2.34 

1,12 

 

1,15 

 

1,12 

 

1,05 

1,07 

1,04 

 

2,5 

 

2,03 

 

2,15 

0,212 

0,236 

 

0,005 

 

0,021 

 

0,005 

 

Dari hasil pengujian nilai t-value dan P-value pada tabel 3.2 dapat disimpulkan 

bahwa dari kelima variabel penelitian tidak terdapat perbedaan respon (response bias) 

antara kuesioner yang diterima awal (sebelum tanggal 31 januari 2013) dengan kuesioner 

yang diterima setelah tanggal tersebut. 

 

Uji Reliabilitas, Validitas dan Homogenitas 

Uji Reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-

masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan 

handal (reliable) apabila memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,50 (Nunnaly, 1967), nilai 

Cronbach’s Alpha instrumen penelitian berkisar antara 0,621-0,726. Dari angka 

Cronbach’s Alpha tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian reliable. 
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Dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas dimana Uji validitas dikalikan 

dengan analisis faktor untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan 

terklasifikasi pada variabel-variabel yang telah ditetapkan (Construct Validity). Uji 

analisis faktor dilakukan terhadap nilai setiap variabel dengan varimax rotation. 

Sedangkan item yang akan dimasukkan dalam analisis akhir adalah item yang akan 

dimasukkan dalam analisis akhir adalah item yang memiliki faktor loading yang lebih 

dari 0,40 (Chia, 1995). Berdasarkan analisis faktor dalam SPSS yang dirangkum dalam 

Tabel 3.3, Koefisien validitasnya menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini 

merupakan instrumen yang valid. 

Uji Homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui tinggkat homogenitas data 

penelitian. Uji ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan nilai setiap butir item dengan 

skor total. Berdasarkan hasil print out SPSS yang dirangkum dalam Tabel 3.3 

menunjukkan bahwa data penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah Homogen 

dengan tingkat signifikansi 0,000 kecuali pada butir ketiga pada instrumen Organisasi 

Pengajaran dan Signifikansi pada 0,164. 

Tabel 3.3. Uji Reliabilitas, Validitas dan Homogenitas 

Variabel Cronbach’s Alpha 

(Reliabilitas) 

Factor Loading 

(Validitas) 

Korelasi 

(Homogenitas) 

Partisipasi 0,705 0,542 - 0,700 0,645 - 0,780 

Organisasi 

Pengajaran 

0,621 0,490 - 0,670 0,090 - 0,782 

Kualitas Pengajaran 0,726 0,560 - 0,721 0,631 - 0,730 

Orientasi 

Profesional 

0,659 0,471 - 0,701 0,490 - 0,811 

Hasil Belajar 0,712 0,523 - 0,713 0,423 - 0,680 
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Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan korelasi 

product moment, analisis regresi, dan path analysis, sedangkan uji statistik akan 

menggunakan program SPSS (C. Trihendradi, 2012) 

 

Korelasi Product Moment 

Korelasi Product Moment digunakan untuk menentukan seberapa kuat hubungan 

antar variabel-variabel, namun koefisien korelasi tidak dapat digunakan sebagai indicator 

hubungan sebab akibat, Hadi (1996). 

 

Analisis Regresi 

 Dalam penelitian ini analisis regresi yang digunakan sebagai model untuk 

memprediksi hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel 

independen (Guj dkk.2003), Hadi (1986) menulis bahwa regresi digunakan untuk 

menentukan persamaan matematis hubungan fungsional antara variabel-variabel 

penelitian. Model garis regresi (Mendelhall dab Beaver, 1992) sebagai berikut : 

Y1 = a + ß1 PART + ß2PEMB + ß3KUAL + e 

Y2 = a + ß5PEMB + ß6KUAL + ß7PROF + e 

Keterangan : 

Y1 / Y2  = Hasil Belajar Mahasiswa 

ß1PART = Partisipasi Dosen 

ß2PEMB / ß5PEMB = Kesempatan Pembelajaran 

ß3KUAL / ß6KUAL = Kualitas Pengajaran 

ß5PROF / ß7PROF = Orientasi Profesionalisme 

e = Error 
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 Variabel kesempatan pembelajaran, kualitas pengajaran dan orientasi 

profesionalisme pada persamaan regresi di atas berlaku sebagai moderating variabel pada 

hubungan antara variabel partisipasi dosen dengan hasil belajar mahasiswa. 

 

Path Analysis 

Path Analysis merupakan prosedur sistematik yang digunakan untuk membangun 

suatu hubungan sebab akibat dari hubungan antara beberapa variabel yang diasumsikan 

memiliki hubungan linear (Philip, 1985). Analysis ini lebih menekankan pada prediksi 

dan one way analisis yang dikembangkan dari analisis regresi. Namun demikian, 

numerator path analysis identik dengan numerstor koefisien analisis korelasi Product 

Moment pada korelasi parsial. Dari kedua model persamaan regresi diatas, koefisien path 

analysis dicari dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

1. Koefisien. Path ß1 analysis = (ß1. SDPART / SDY1) 

2. Koefisien. Path ß2 analysis = (ß2. SDPEMB / SDY1) 

3. Koefisien. Path ß3 analysis = (ß3. SDKUAL / SDY1) 

4. Koefisien. Path ß4 analysis = (ß4. SDPART / SDY2) 

5. Koedisien. Path ß5 analysis = (ß5. SDPROF / SDY2) 

6. Koefisien. Path ß6 analysis = (ß6. SDKUAL / SDY2) 

7. Koefisien. Path ß7 analysis = (ß7. SDPROF / SDY2) 

 Pengujian statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan 

tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik (Gujarati, Damodar, 2003). Uji 

pelanggaran asumsi-asumsi klasik tersebut antara lain Uji Normalitas, Uji 

Multikolinearitas, Uji Otokorelasi, Uji Heteroskedastisitas. 
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4. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

Analisis Data 

Untuk mengetahui pola hubungan antara kelima variabel penelitian, akan diuji 7 

(tujuh) hipotesis. Berdasarkan hasil korelasi antara kelima variabel penelitian. Diperoleh 

hasil koefisien korelasi dan p-value sebagaimana terangkum dalam tabel 4.1. Pada 

halaman berikut ini. 

Tabel 4.1. : Hasil Analsis Korelasi 

Variabel Partisipasi Organisasi 

Pengajaran 

Kualitas 

Pengajaran 

Orientasi 

Profesional 

Hasil 

Belajar 

 Partisipsi 1,000     

Organisasi 

Pengajaran 

0,326 

0,000 

1,000    

Kualitas 

 Pengajaran 

0,356 

0,000 

0,526 

0,000 

1,000   

Orientasi 

 Profesional 

-0,017 

0,427 

0,156 

0,070 

0,204 

0,025 

1,000  

Hasil Belajar 0,171 

0,054 

0,232 

0,014 

0,372 

0,210 

0,081 

0,215 

1,000 

 

 Dari table 4.1 dapat disimpulkan bahwa antar kelima varibel penelitian terdapat 

hubungan positif yang signifikan kecuali hubungan antara partisipasi dengan orientasi 

profesional dan hubungan antara orientasi profesional dengan hasil belajar. Koefisien 

korelasi antar variabel berkisar antara 0,081-0,526 dengan kisaran tingkat signifikan 

0,000-0,070. 

 Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan dua model persamaan 

garis regresi. Model persamaan garis regresi pertama yang menggambarkan hubungan 

antara variabel dependen (hasil belajar = Y) dengan variabel independen (partisipasi = 

ß1PART, organisasi pengajaran = ß2ORGANRAN, kualitas = ß3KUAL) adalah sebagai 

berikut : 
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Y1 = ά + ß1 PART + ß2ORGANRAN + ß3KUAL 

Y1 = 6,604 + 0,101PART + 0,123ORGANRAN + 0,262KUAL 

Sedangkan model persamaan regresi kedua yang menggambarkan hubungan 

antara variabel dependen (hasil belajar = Y) dengan variabel indenpenden (organisasi 

pengajaran = ß5ORGANRAN, kualitas pengajaran = ß6KUAL, dan orientasi Profesional 

= ßPROF) adalah sebagai berikut : 

Y2 = ά + ß4PART + ß5ORGANRAN + ß6KUAL + ßPROF 

Y2 = 3,820 + 0,092PART + 0,134ORGANRAN + 0,264 KUAL + 0,176PROF 

 Hasil analisis statistik dengan program SPSS menunjukkan hasil seperti yang 

tercantum dalam tabel 4.2. Hasil analisis regresi model pertama secara keseluruhan 

menunjukkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama (partisipasi, organisasi 

pengajaran, dan kualitas pengajaran) terhadap variabel dependen (Hasil belajar) sebesar 

0,151 dengan tingkat signifikan 0,000 

 Sedangkan hasil analisis regresi model kedua secara keseluruhan menunjukkan 

nilai multiple r sebesar 0,183 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen dengan 

variabel independen secara bersama-sama. 

Tabel 4.2. : Hasil Analisis Regresi 

Variabel Koefisien 

Beta 

Nilai Koefi 

Beta 

Standart Error T - Value P - Value 

Partisipasi ß1 

ß4 

0,101 

0,090 

0,030 

0,030 

1,249 

1,119 

0,210 

0,260 

Organisasi 

Pengajaran 

ß2 

ß5 

0,124 

0,133 

0,040 

0,040 

1,389 

1,510 

0,160 

0,130 

Kualitas 

Pengajaran 

ß3 

ß6 

0,260 

0,260 

0,096 

0,087 

1,279 

2,878 

0,004 

0,005 

Orientasi 

Profesional 

ß7 0,176 0,074 2,300 0,022 

Multiple Ry1 = 0,151  Fy1 total = 8,247   Sig. F = 0,000 

Multiple Ry2 = 0,151  F y2total = 7,707   Sig. F = 0,000 
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Interpretasi Data 

 Selain data tentang kelima variabel penelitian yang diuji di atas, diperoleh pula 

data tentang lama mengajar, jenis kelamin, pendidikan, jabatan akademik, serta perguruan 

tinggi. Pengaruh partisipasi, pendidikan, lama mengajar, dan jenis kelamin terhadap 

variabel lain di analisis lebih lanjut dan dirangkum menjadi lima hasil temuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan yang diperoleh Dosen (S1, S2, S3) tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap hasil belajar mahasiswa, serta kesempatan pembelajaran organisasi. Hal itu 

berarti bahwa semakin tinggi pendidikan seorang Dosen tidak berpengaruh langsung 

terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa. Namun demikian pendidikan Dosen 

berhubungan dengan jabatan yang diperoleh, peningkatan kualitas pengajaran, 

orientasi profesional dan peningkatan partisipasi yang diberikan oleh perguruan 

tinggi. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula kemungkinan 

memperoleh jabatan di perguruan tingginya masing-masing dan semakin baik pula 

kualitas pengajarannya, profesionalisme semakin tinggi serta semakin besar pula 

kesempatan yang diberikan lembaga untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Pengalaman mengajar (lama mengajar) tidak berhubungan dengan hasil belajar, 

partisipasi yang diberikan, kualitas pengajaran, kesempatan pembelajaran organisasi, 

serta orientasi profesional. Pengalaman yang dimiliki berpengaruh terhadap jabatan 

walaupun kecil tingkat kemungkinannya (p-value 0,01). 

3. Jabatan struktural yang disandang seorang Dosen berhubungn dengan partisipasi 

Dosen dalam pengambilan keputusan, karena seseorang yang memiliki jabatan 

struktural di perguruan tinggi akan memiliki kesempatan lebih besar untuk dilibatkan 

dalam setiap pengambilan keputusan. Disamping itu, jabatan juga berpengaruh 
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terhadap kualitas pengajaran, pembelajaran organisasi pengajaran, orientasi 

profesional, dan hasil belajar mahasiswa walaupun dengan p-value 0,02. 

4. Jenis kelamin tidak berhubungan dengan partisipasi Dosen dalam pengambilan 

keputusan, pembelajaran organisasi pengajaran, orientasi profesional maupun hasil 

belajar mahasiswa. 

5. Jabatan Akademik memiliki hubungan dengan partisipasi dosen dalam pengamblan 

keputusan, pembelajaran organisasi pengajaran, kualitas pengajaran, orientasi 

profesional, dan hasil belajar mahasiswa. Dengan jabatan akademik yang semakin 

tinggi akan semakin luas wawasan keilmuannya untuk meningkatkan partisipasi, 

profesionalismenya, kualitas pengajarannya, serta pembelajaran organisasi dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

 

5. SIMPULAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara partisipasi Dosen dalam 

pengambilan keputusan dengan hasil belajar mahasiswa dengan kesempatan 

pembelajaran organisasi pengajaran, kualitas pengajaran, dan orientasi profesional 

sebagai intervening variabel. Pada dasarnya penelitian ini namun dalam 

perkembangannya, penelitian ini ingin menguji pula apakah variabel orientasi profesional 

mempengaruhi model yang dikembangkan oleh Murtiyani, Siti, 2000. 

Berdasarkan pada analisis data penelitian dapat disimpulkan tujuh hasil penelitan 

sebagai berikut : 

1. Partisipasi dosen akuntansi dalam pengambilan keputusan berhubungan positif dengan 

hasil belajar mahasiswa. Hal ini berarti kesempatan berpatisipasi yang diberikan oleh 

perguruan tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswanya. 
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2. Partisipasi dosen sebagai pengajar dalam pengambilan keputusan berhubungan positif 

dengan kesempatan pembelajaran organisasi pengajaran. Dan semakin tinggi 

kesempatan berpartisipasi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada dosen, maka 

semakin tinggi pula masukan berupa saran ataupun pendapat dosen yang diperhatikan 

oleh perguruan tinggi. Salah satu bentuk perhatian perguruan tinggi itu dapat terwujud 

dalam pemberian kesempatan belajar kepada para dosen. 

3. Kesempatan pembelajaran organisasi penajaran berhubungan positif dengan 

peningkatan kualitas pengajaran. Perguruan tinggi yang memberikan kesempatan 

belajar kepada dosen dapat meningkatkan kualitas penajaran. Wawasan luas yang 

dimiliki dosen merupakan nilai plus untuk meningkatkan profesionalisme dosen dalam 

mengajar. 

4. Kualitas pengajaran berpengaruh terhadap orientasi profesional. Semakin baik 

penguasaan dosen dalam menggunakan metode, pendekatan, media mengajar dan 

prinsip-prinsip pengajaran maka semakin tinggi orientasi profesionalisme dosen dalam 

memberikan materi-materi kepada mahasiswa. 

5. Orientasi profesionalisme dosen berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa. 

Dengan profesionalisme seorang dosen dalam menyampaikan materi kuliah maka 

akan semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan 

oleh dosen, maka semakin baik pula hasil belajar mahasiswa. 

6. Kesempatan pembelajaran organisasi pengajaran, dan peningkatan kualitas 

pengajaran, secara bersama-sama sebagai intervening variabel yang memiliki 

pengaruh positif pada hubungan antara partisipasi dosen dalam pengambilan 

keputusan dengan hasil belajar mahasiswa. Partisipasi yang diberikan kepada dosen 

dalam pengambilan keputusan akan lebih efektif meningkatkan hasil belajar 
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mahasiswa apabila terdapat kesempatan bagi dosen untuk belajar dan peningkatan 

kualitas pengajaran. 

7. Pengaruh kesempatan pembelajaran organisasi, berpengaruh pada peningkatan 

kualitas pengajaran, dan orientasi profesional secara bersama-sama sebagai 

intervening variabel yang memiliki pengaruh positif pada hubungan antara partisipasi 

dosen dalam pengambilan keputusan terhadap hasil belajar mahasiswa. 
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