
 

 

BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

           Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan teknik multivariat Structural 

Equation Modeling dan Pembahasan Terhadap Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Pengaruh pada 

bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: 

1.   Hasil uji Goodness Of Fit yang terkait dengan perbedaan antara sampel dengan populasi 

adalah kecil dan tidak signifikan di mana chi square  sebesar 159,400 dengan significance 

probability 0,988 pada σ =5% . Namun hasil uji Kriteria Goodnes-Of-Fit seperti 

Probability, RMSEA, GFI, AGFI, TLI dan CMIN/DF, semua nilainya telah memenuhi 

syarat untuk diterima sebagai suatu model, karena tidak melampohi batas nilai kritisnya 

yaitu masing-masing sebesar 0,988> 0,05;  0,000≤0,08;  0,906≥0,90;  0,904≥0,90;  1,073≥ 

0,95; dan  0,789≤2,00. Ini mengiformasikan bahwa model yang digunakan dalam penelitian 

ini memiliki kesesuaian yang baik.  Adapun hasil formulasi  dari Uji Kausalitas ( 

Regresson Weight) dalam penelitian ini adalah Y1 = 0,450 X1 + 0,281 X2 dan Y2 = -0,112 

X1-0,056X2+ 0,332Y1. Sedangkan hasil uji determinasi yang merupakan besarnya pengaruh 

secara bersama-sama terhadap kinerja dosen Y2  yaitu  41,3%, yang didasarkan pada 

kontribusi dari tiga variabel  yaitu, komitmen, sikap pada jabatan dan kepemimpinan 

visioner ketua program studi (Y2) sebesar 7,2% didasarkan pada kontribusi 2 variabel 

yaitu, komitmen dan sikap pada jabatan.  
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                   2. Hipotesis I, yang menyatakan “ada pengaruh positif dan signifikan komitmen terhadap 

kepemimpinan Visioner Ketua program studi” tidak dapat diterima.  Namun 

sesungguhnya variabel komitmen memiliki pengaruh signifikan terhadap kepemimpinan 

visioner ketua program studi dengan  tingkat risk 3
o
/oo.  Hal itu sejalan dengan temuan 

penelitian Allen & Mayer, bahwa continuance commitment tidak berhubungan dengan 

kecenderungan seorang anggota organisasi  untuk mengembangkan suatu situasi yang 

tidak berhasil atau menerima situasi apa adanya. Yang diperlukan dalam komitmen di 

sini adalah Normative Commitment dimana seorang anggota organisasi merasa adanya 

suatu kewajiban atau tugas yang harus dijalankan dengan baik. Sehinnga kondisi ini akan 

menjadi modalitas kepemimpinan visioner ketua program studi  memotivasi dirinya dan 

dosen warga program studi untuk bertingkah laku secara baik dan melakukan tindakan 

yang tepat  bagi kemajuan organisasi khususnya suatu program studi di Universitas Muria 

Kudus.  

    3 Hipotesis II yang menyatakan, “ada pengaruh positif yang signifikan antara sikap pada 

jabatan terhadap kepemimpinan visioner ketua program studi” tidak dapat diterima. 

Namun sesungguhnya variabel sikap pada jabatan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepemimpinan ketua program studi dengan tingkat risk sebesar 90%. Hal itu sejalan 

dengan konsep Suit dan Almasdi, sikap itu gambaran kepribadian seseorang yang terlahir 

lewat gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau obyek yang dapat 

direkayasa oleh yang bersangkutan. Walaupun begitu, sikap seseorang dosen yang 

relative belum jelas tetap diperlukan seorang Visionary Leaders suatu  program studi di 

Universitas Muria Kudus untuk menjadi dasar arahan kepada mereka sebagai upaya 



 

 

terbaik dan menggugah keinginan serta semangat berkompetensi untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

       4. Hipotesis III yang menyatakan ”ada pengaruh positif yang signifikan antara sikap pada 

jabatan terhadap kinerja dosen“ tidak dapat diterima. Namun sesungguhnya variabel 

sikap pada jabatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dosen dengan 

tingkat risk sebesar 72,8%. Variabel sikap pada jabatan diperlukan untuk mendorong 

prestasi seorang dosen sebagai pengemban tugas tridarma perguruan tinggi berarti harus 

memiliki keadaan mental dan sarat dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang 

memberikan pengaruh dinamik dan terarah secara utuh terhadap respon pada semua tugas 

dan kewajiban yang terkait dengan kemajuan program studi di Universitas Muria Kudus. 

Karena sikap pada jabatan  itu berarti adanya proses pemahaman, rasa kebanggaan pada 

profesi, serta kecenderungan perilaku sesuai dengan tanggung jawabnya secara optimal. 

        5. Hipotesis IV yang menyatakan “ada pengaruh positif dan signifikan antara  komitmen 

terhadap kinerja dosen”, tidak dapat diterima. Namun sesungguhnya variabel komitmen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen dengan tingkat risk 45,8%. Dengan 

Normative Commitmentl seorang anggota organisasi akan merasa adanya suatu kewajiban 

atau tugas yang harus dijalankan dengan baik. Ini berarti seorang dosen akan selalu 

melakukan keterlibatan dan loyalitas terhadap tugas-tugas program studi dan 

merealisasikan dengan baik pula. 

      6. Hipotesis V yang menyatakan, “ ada pengaruh positif dan signifikan antara  

Kepemimpinan visioner ketua program studi terhadap kinerja dosen,” memberikan 

informasi  dapat diterima, dengan tingkat risk sebesar 5%. Dengan demikian 

kepemimpinan visioner ketua program studi, selayaknya  selalu proaktif memotivasi dan 



 

 

mengarahkan dosen dan karyawan  untuk memberi arti pada kinerja dan usaha yang  yang 

perlu dilakukan  bersama-sama warga program studi dengan cara memberi arahan, makna 

pada kerja dan usaha  yang dilakukan berdasarkan  visi program studi menjadi sesuatu 

yang nyata. 

       5.2.  Saran  

             Berdasarkan kesimpulan   dalam penelitian tersebut,  kiranya dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut; 

1. Dalam permasalahan jumlah sampel dan  jumlah populasi  yang belum mencerminkan 

variasi yang signifikan, tetapi telah memiliki kesesuaian model yang disyaratkan, 

sehingga dalam penelitian dengan penggunaan Structural Equation Model  ke depan 

perlu memperhatikan obyek yang memiliki populasi dan sampel tidak saja memenuhi 

persyaratan minimal, melainkan mencerminkan perbedaan variatif responden yang 

signifikan menjadi  suatu pertimbangan. 

2. Dalam permasalahan hasil uji hipotesis dimana dari ke 5 hipotesis yang diajukan untuk 

diujikan  ternyata hasilnya hanya 2 hipotesis yang dapat diterima antara lain, ada 

pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan visioner ketua program studi 

dengan kinerja dosen, sedangkan 3 hipotesis lain di antaranya yaitu, ada pengaruh 

positif dan signifikan komitmen dengan kepemimpinan visioner ketua program studi, 

tidak dapat diterima. Kondisi ini bukan berarti variabel yang hipotesisnya tidak dapat 

diterima untuk diabaikan, justru harus mendapat perhatian serius dari pihak pimpinan 

Universitas Muria Kudus untuk meningkatkan kesadaran para dosen akan komitmen 

dan sikap pada jabatan secara prima dan positif, guna meningkatkan kinerja dosen, 

mengingat ke 3 hipotesis tersebut  dibangun dari variabel yang memiliki indikator dan 



 

 

secara naratif dalam uji kausalitas  serta uji determinasi secara bersama-sama 

memberikan pengaruh kepada kinerja dosen (Y2) sebesar 41,3% yang didasarkan pada 

kontribusi dari variabel komitmen, sikap pada jabatan dan kepemimpinan visioner 

ketua program studi.   

 

 

 

 

 

 

 

 


