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ORIENTASI NILAI STAF EDUKATIF DAN NON EDUKATIF
PERGURUAN TINGGI “X” DI SEMARANG

Th. Dewi Setyorini, Sumbodo Prabowo, M. Suharsono
Universitas Katholik Soegijapranata Semarang

Abstrak

Research about values orientation in university is very important to make a
description about their riil problem. This research is aim to get a detill values orientation
both of administration staff and lecturer staff in one of the public university in Semarang.
Based on this descriptif analysis result, mean of lecturer staff values orientation is more
higher than administratif staff in benevolence, universalism, self direction, stimulation,
achievement, dan power. Administrative staff is more higher in security, conformity dan
tradition than lecturer staf. But most of all, there is no difference mean between
administrative staff and lecturer staff.

Keywords : value orientation

Dunia berkembang kian pesat. Perubahan menjadi satu tuntutan yang tidak

terelakkan. Kesemua ini menuntut berbagai lini dalam berbagai bidang untuk mengikuti

perubahan tersebut. Jika tidak mengikuti tuntutan ini maka bisa dipastikan bahwa

organisasi tersebut akan mati. Hal ini juga terjadi dalam bidang pendidikan.

Dunia pendidikan yang sejatinya adalah dunia yang sangat sensitive terhadap

perubahan dan perlu mengikuti perubahan tersebut. Terlebih bidang pendidikan memiliki

satu tuntutan untuk terus berubah membenahi diri agar tidak mati dalam

mengembangkan pengetahuan. Tentu saja ini perlu disadari oleh semua pihak yang

menekuni bidang ini.

Sayangnya perubahan tidak selalu direspon secara cepat. Banyak orang yang

justru resistant terhadap perubahan karena khawatir akan kenyamanan yang telah

dirasakan yang mungkin saja harus dilepaskan. Tuntutan terhadap perubahan juga

memaksa orang untuk terus berbenah diri, secara luwes dan fleksibel terbuka terhadap

hal-hal baru agar tetap eksis dengan situasi yang ada.

Kenyataan akan adanya perubahan juga dirasakan oleh semua pihak termasuk

di instutisi pendidikan tinggi swasta. Perguruan tinggi yang diidealkan sebagai agent of

change juga merupakan pihak yang sangat dituntut untuk terus mengikuti perubahan ini,
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karenanya wajib bagi semua pihak yang terlibat untuk memiliki pemikiran yang terbuka.

Jiwa yang statis hanya akan mengarahkan pada jurang kehancuran atau stagnasi yang

akan mematikan.

Nilai pada dasarnya substansi dasar yang dimiliki oleh seseorang. Nilai inilah

yang akan memberikan satu frame tentang tingkah laku seseorang dan mempengaruhi

dalam berbagai pikiran dan tindakannya. Dalam salah satu tulisannya tentang Values

and Culture, Schwartz (1997) mengemukakan bahwa budaya mencakup semua pola

berpikir, perasaan dan tindakan yang dirasakan bersama oleh anggota-anggota dari

suatu masyarakat atau yang tergabung dalam kelompok social (etnis, religi, bangsa, dan

sebagainya). Dalam suatu budaya terdapat nilai-nilai yang pada dasarnya merupakan

inti dari budaya tersebut. Nilai dalam hal ini berkaitan dengan apa yang diyakini

seseorang mengenai apa yang baik dan buruk, apa yang mereka pikir sebaiknya

dilakukan atau tidak dilakukan, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nilai-nilai

budaya ini menjadi dasar bagi norma-norma dalam  masyarakat yang merupakan

pedoman bagi anggota masyarakatnya mengenai perilaku yang dapat ditampilkan

dalam berbagai situasi.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang brtugas sebagai agen

perubahan sekaligus sebagai pengemban transformasi teknologi tidak lepas dari

tuntutan akan adanya perubahan. Pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai yang dimiliki

oleh seluruh satf baik akademik maupun non akademik memiliki nilai yang mengarah

pada perubahan? Pertanyaan ini menjadi penting dilakukan karena akan memberikan

satu informasi tentang kesiapan dan kemungkinan perguruan tinggi tersebut untuk

membenahi diri merespon terhadap setiap perubahan yang terjadi.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai satu bentuk untuk memberikan satu

informasi tentang peta nilai seluruh staf baik edukatif maupun non edukatif guna dalam

rangka kebijakan yang diperlukan demi pengembangan institusi. Peta nilai yang dibuat

akan sangat penting sebagai dasar untuk memberikan satu referensi bagi intervensi

yang kemungkinan harus diambil agar perguruan tinggi ini terus bisa mengikuti

perubahan yang terjadi.

Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dimiliki secara bersama

oleh warga suatu masyarakat. Pengetahuan yang telah diakui sebagai kebenaran

sehingga fungsional sebagai pedoman. keseluruhannya digunakan secara selektif dan
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kontekstual sesuai dengan kebutuhan atau persoalan yang dihadapi. penggunaan

pengetahuan oleh orang perorangan atau kelompok orang tau masyarakat,

menggambarkan bahwa sejatinya pengetahuan dimaksud telah dipahami, diserap dan

diyakini berkat adanya suatu proses pendidikan panjang (dari kecil sampai dewasa)

dalam bentuk internalisasi dan sosialisasi.

Terdapat banyak nilai kehidupan yang ditanamkan oleh setiap budaya yang ada

di dunia. Nilai kebudayaan pasti berbeda-beda pada dasarnya tetapi kesekian banyak

kebudayaan di dunia ini memiliki orientasi-orientasi yang hampir sejalan terhadap yang

lainnya. Jika dilihat dari lima masalah dasar dalam hidup manusia, orientasi-orientasi

nilai budaya hampir serupa.

Nilai

Pengertian nilai telah didefinisikan oleh berbagai ahli dari berbagai latar

belakang ilmu, seperti; ahli antroplogi, ahli sosiologi, dan ahli psikologi. Untuk

memperdalam dan memahami pengertian nilai, berikut ini disajikan sejumlah definisi

nilai dari beberapa ahli.

“Value is a conception explicit or implicit, distinctive of an individual or

characteristic of a group, of the desirable which influence the selection from

available modes, means and ends of action.” (Kluckhohn dalam Zavalloni, 1975).

Terjemahan bebas “nilai adalah sebuah konsepsi eksplisit atau implisit, bersifat

khas atau dapat membedakan seseorang atau karakteristik kelompok, sesuatu

yang diinginkan yang dapat mempengaruhi pemilihan cara, sarana, dan tujuan

tindakan.”

“Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of

existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of

conduct or end-state of existence.” (Rokeach, 1975).

Terjemahan bebas “nilai adalah suatu keyakinan abadi bahwa suatu cara

bertindak yang khas atau tujuan akhir eksistensi tertentu secara pribadi atau

social lebih diinginkan dibandingkan dengan cara bertindak atau tujuan akhir

tertentu yang bertentangan atau berlainan.”
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Selain pengertian-pengertian nilai sebagaimana diuraikan di atas, hal lain yang

juga perlu diperhatikan adalah pembentukan nilai dalam diri individu dan atau kelompok.

Schwartz (1992,1994) mengatakan bahwa pembentukan nilai didasarkan pada tiga

kebutuhan sebagai syarat hidup manusia yang bersifat universal, yaitu: a) Kebutuhan

individu sebagi organism biologis, b) persyaratan interaksi social yang membutuhkan

koordinasi interpersonal, dan c) tuntutan institusi social untuk mencapai kesejahteraan

kelompok dan kelangsungan hidup kelompok.

Berdasarkan definisi nilai dari beberapa ahli sebagaimana dikemukakan di atas,

terlihat kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu (1) nilai adalah suatu keyakinan, (2)

nilai berhubungan dengan cara-cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi

dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara-cara bertingkah

laku dan tujuan akhir tertentu yang lebih diinginkan dan digunakan sebagai prinsip atau

standar hidup.

Hofstede (dalam Danandjaja 1986) mengemukakan bahwa nilai memiliki ciri-ciri

tertentu, yakni; nilai lebih spesifik dibandingkan dengan kepribadian, nilai lebih umum

sifatnya dibandingkan dengan sikap dan keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh

kepribadian dan atau norma-norma budaya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai memiliki

karakteristik atau ciri-ciri khusus sebagai berikut, yakni; nilai adalah suatu keyakinan,

nilai berkaitan dengan tata cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, nilai

melampui situasi spesifik, nilai mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah

laku, individu, dan kejadian-kejadian, dan nilai tersusun berdasarkan derajat

kepentingannya.

Rokeach (dalam Danandjaja, 1986) dan Schwartz (1992, 1994, 2005)

keberadaan nilai dalam kehidupan manusia memiliki tiga fungsi utama, yakni;

a. Nilai sebagai standar, pedoman atau ukuran baku dalam menentukan dan

mengarahkan suatu kegiatan. Nilai berfungsi memberikan arah dan posisi bagi

seseorang dalam menghadapi berbagai masalah sosial. Nilai membantu individu

dalam memberikan bobot tertentu atau kecenderungan yang lebih kuat kearah

ideologi maupun agama yang dianut. Nilai membantu individu dalam menampilkan

diri dengan cara tertentu ketika berinteraksi dengan individu lain dan atau

kelompok.

b. Nilai sebagai rencana umum untuk menyelesaikan konflik dan mengambil

keputusan. Dalam konteks ini, nilai adalah sistem nilai yang memberi alternatif



Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

149

pilihan sekaligus pedoman bagi seseorang untuk dapat memilih diantara nilai-nilai

yang pada saat dan situasi tertentu diaktifkan. Dengan demikian seseorang dapat

menghindari atau menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tuntutan-tuntutan

yang bertentangan terhadap dirinya sendiri.

c. Nilai berfungsi sebagai motivasi. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan

tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsung dari

nilai adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan

memiliki fungsi motivasional. Dalam konteks ini, nilai dapat momotivasi seseorang

untuk melakukan suatu tindakan tertentu, memberi arah, dan intensitas emosional

tertentu terhadap tingkah laku.

England (dalam Danandjaja, 1986) nilai berfungsi sebagai penyalur perilaku dan

penyaring persepsi. Sebagai penyalur perilaku, nilai dijadikan arah atau pedoman

seseorang dalam menampilkan suatu tindakan. Dengan kata lain, perilaku disalurkan ke

arah tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Sebagai penyaring persepsi, nilai

digunakan sebagi pedoman dalam menanggapi berbagai permasalahan hidup.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai

memiliki fungsi utama sebagai standar atau pedoman perilaku, rencana umum

menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan, dan sumber motivasi.

Hofstede (dalam Danandjaja 1986) mengemukakan bahwa nilai memiliki ciri-ciri

tertentu, yakni; nilai lebih spesifik dibandingkan dengan kepribadian, nilai lebih umum

sifatnya dibandingkan dengan sikap dan keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh

kepribadian dan atau norma-norma budaya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai memiliki karakteristik

atau ciri-ciri khusus sebagai berikut, yakni; nilai adalah suatu keyakinan, nilai berkaitan

dengan tata cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, nilai melampui situasi

spesifik, nilai mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, individu, dan

kejadian-kejadian, dan nilai tersusun berdasarkan derajat kepentingannya.

Rokeach (dalam Danandjaja, 1986) dan Schwartz (1992, 1994, 2005)

keberadaan nilai dalam kehidupan manusia memiliki tiga fungsi utama, yakni;

a. Nilai sebagai standar, pedoman atau ukuran baku dalam menentukan dan

mengarahkan suatu kegiatan. Nilai berfungsi memberikan arah dan posisi bagi

seseorang dalam menghadapi berbagai masalah sosial. Nilai membantu individu

dalam memberikan bobot tertentu atau kecenderungan yang lebih kuat kearah
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ideologi maupun agama yang dianut. Nilai membantu individu dalam menampilkan

diri dengan cara tertentu ketika berinteraksi dengan individu lain dan atau

kelompok.

b. Nilai sebagai rencana umum untuk menyelesaikan konflik dan mengambil

keputusan. Dalam konteks ini, nilai adalah sistem nilai yang memberi alternatif

pilihan sekaligus pedoman bagi seseorang untuk dapat memilih diantara nilai-nilai

yang pada saat dan situasi tertentu diaktifkan. Dengan demikian seseorang dapat

menghindari atau menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tuntutan-tuntutan

yang bertentangan terhadap dirinya sendiri.

c. Nilai berfungsi sebagai motivasi. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan

tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsung dari

nilai adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan

memiliki fungsi motivasional. Dalam konteks ini, nilai dapat momotivasi seseorang

untuk melakukan suatu tindakan tertentu, memberi arah, dan intensitas emosional

tertentu terhadap tingkah laku.

England (dalam Danandjaja, 1986) nilai berfungsi sebagai penyalur perilaku dan

penyaring persepsi. Sebagai penyalur perilaku, nilai dijadikan arah atau pedoman

seseorang dalam menampilkan suatu tindakan. Dengan kata lain, perilaku disalurkan ke

arah tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Sebagai penyaring persepsi, nilai

digunakan sebagi pedoman dalam menanggapi berbagai permasalahan hidup.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai

memiliki fungsi utama sebagai standar atau pedoman perilaku, rencana umum

menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan, dan sumber motivasi.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi tentang peta orientasi nilai staf

edukatif dan non edukatif Perguruan Tinggi “X” sehingga akan diperoleh gambaran atau

deskripsi tentang orientasi nilai masing-masing. Disamping mendapatkan gambaran

tentang orientasi nilai berdasar atas status kepepegawaian (edukatif dan non edukatif),

juga melakukan eksplorasi berdasar pada jenis kelamin, dan, status kepegawaian
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Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan agar bisa mendapatkan rujukan dan referensi

untuk eksplorasi lebih lanjut penelitian tentang orientasi nilai dan diharapkan dapat

menjadi rujukan pula bagi penelitian-penelitian sejenis sehingga menambah khasanah

dalam bidang Psikologi Sosial.

Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peta

orientasi nilai para stafnya sekaligus menjadi referensi bagi manajemen Unika

Soegijapranata untuk melakukan pengembangan dalam sumber daya manusia sesuai

dengan sasaran dan tujuan organisasi. Denga demikian pengembangan yang dilakukan

dapat tepat sasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode

deskriptif dipilih karena penelitian ini masih merupakan penelitian awal untuk

memberikan deskripsi tentang orientasi nilai staf edukatif dan non edukatif. Disamping

mengulas orientasi nilai, penelitian ini juga akan mendasarkan diri pada dasar demografi

karyawan (jenis kelamin, golongan, status kepegawaian). Diharapkan dapat

memberikan gambaran yang jelas dan pada akhirnya bisa dibuat mapping (peta) nilai

yang ada.

Alat Pengumpul Data
Penelitian ini menggunakan skala orientasi nilai yang dikembangkan oleh

Schwartz. Skala ini sudah pula digunakan dalam dua penelitian terakhir oleh Suharsono,

dkk di lingkungan Unika Soegijapranata. Mengingat dari dua penelitian terdahulu

diperoleh uji validitas dan reliabilitas yang baik maka alat ukut ini dipergunakan kembali

untuk melakukan penelitian di lingkungan yang sama.

Orientasi nilai diukur dengan menggunakan Portrait Values Questionare (PVQ)

yang terdiri dari empat dimensi nilai dan sepuluh komponen nilai, yaitu 1) dimensi nilai

self transcendence, mencakup a) komponen nilai universalisme dan komponen nilai

benevolence, 2) dimensi nilai conservation, mencakup : komponen nilai conformity,

tradition, dan security; 3) dimensi nilai self enhancement, mencakup : komponen nilai

power, achievement, hedonism; 4) komponen nilai open to change, mencakup :
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stimulation, sekf direction, hedonism. Semakin tinggi skor pada empat dimensi nilai dan

sepuluh komponen nilai semakin tinggi pada salah satu orientasi nilai dan sebaliknya.

PVQ ini disusun oleh Schawrtz et all(2001) yang merupaka versi alternative dari

Schawrtz Value Suervey (SVS). Jumlah item SVS sebanyak 56 item sementara untuk

PVQ sebanyak 40 item.

Populasi dan Teknik Sampling
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan edukatif dan non edukatif

baik karyawan tetap maupun kontrak. Seluruh populasi tidak akan diambil semua namun

hanya akan diambil sesuai dengan kondisi di lapangan dengan metode incidental

sampling. Cara ini dilakukan mengingat kesibukan sehari-hari dari staf edukatif dan non

edukatif sehingga yang diambil sebagai data hanya mereka yang bersedia untuk

mengisi skala.

Analisis Data
Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Inti dari

analisis ini adalah membuat deskripsi secara sistematik dan akurat fakta serta

karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertetu.  Taraf analisis yang

dilakukan sebenarnya hanya sampai pada tataran deskripsi saja, yaitu menganalisis dan

menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan

disimpulkan. Namun demikian, guna menambah informasi maka dipergunakan analisas

one way anova.

Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini jauh dari harapan peneliti semula. Dengan melihat pada data

empiric yang ada memang sudah menunjukkan bahwa dalam hal nilai ternyata tidak ada

perbedaan yang cukup berarti. Baik dalam rerata antara kelompok maupun uji beda.

Kedua analisis ini tidak memberikan hasil yang cukup signifikan. Ada beberapa asumsi

yang bisa dijadikan sebagai dasar pembahasan.

Perguruan Tinggi ‘X”a sebagai sebuah institusi pendidikan didirikan atas dasar

nilai-nilai pengabdian. Dalam nilai tersebut terkandung semangat persaudaraan yang

sangat dijunjung tinggi. Bisa dikatakan bahwa baik antara staf edukatif maun non

edukatif, tidak ada perbedaan dalam hal relasi social. Tidak ada batasan kelompok
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edukatif dan non edukatif, keduanya melebur dalam semangat persaudaraan untuk

memberikan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat.

Meski demikian nilai-nilai benevolence, universalism, self direction, stimulation,

achievement, dan, power memang lebih tinggi pada kelompok edukatif dibanding non

edukatif. Hal ini bisa dipahami bahwa sebagai staf pendidik ada tuntutan yang tidak bisa

dilepaskan terkait dengan profesi yang dimiliki. Pendidik hendaknya memiliki nilai

persamaan, keadilan dan menjunjung tinggi kesepahaman dan toleransi. Demikian juga

hendaknya memiliki nilai yang berorientasi pada prestasi. Staf pendidik diharapkan juga

memiliki nilai kemandirian, keberanian untuk bereksplorasi dan juga nilai untuk berani

menghadapi tantangan. Kesmua ini terkait dengan tugas mulia yang diemban sebagai

profesi yang memperjuangkan pengembangan nilai di atas segalanya demi

mencerdaskan anak didik.

Sedikit berbeda pada staf non edukatif yang lebih menonjol dalam hal nilai

security, conformity dan tradition. Hal ini bisa diartikan bahwa staf non edukatif berusaha

untuk menjaga nilai-nilai kebersamaan atau konformitas sehingga terjadi interaksi social

yang seimbang dengan demikian diharapkan fungsi-fungsi social bisa berkembang

selara sejalan. Mereka juga diharapkan mengendalikan impuls-impuls yang merugikan

pihak lain dan bisa melanggar norma-norma social. Dalam kaidah nilai-nilai kristiani

maka nilai yang tidak kalah menonjol adalah nilai yang mengedepankan nilai-nilai

budaya serta nilai agama. Ketiga nilai ini akan menjaga keseimbangan, keamanan,

keselarasan dan stabilitas dalam masyarakat.

Terkait dengan orientasi nilai berdasar jenis kelamin. Hasil menarik ditemukan

bahwa laki-laki memiliki nilai yang dominan dalam hal benevolence, universalism, self

direction, stimulation, achievement, dan, power. Sedangkan pada wanita lebih tinggi

dalam hal orientasi nilai dalam hal security, conformity, dan tradition.

Berdasar atas hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa laki-laki memiliki nilai-nilai

yang tinggi dalam hal dominasi, kebutuhan untuk berprestasi, persamaan dalam hal

nilai-nilai persaudaraan, kemandirian, kreativitas, dan eksplorasi. Lebih lanjut laki-laki

tersebut juga memiliki kegairahan dan semangat hidup. Bagi wanita hasil yang diperoleh

memang tidak jauh berbeda menggambarkan gambaran wanita pada umumnya. Wanita

dikaitkan sebagai penjaga tradisi, nilai-nilai budaya, menjaga sikap dan perilaku agar

tidak bertentangan nilai dan norma yang ada, lebih konformis terhadap lingkungan, serta

menjaga keselarasan dan kenyamanan guna menjaga stabilitas.
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Jika dikaitkan dengan institusi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan

yang berlandaskan nilai-nilai kristiani, maka bisa dikatakan bahwa nilai-nilai ini kuat

melekat dan berakar serta diyakini sehingga menginternalisasi kehidupan baik dalam

dunia kerja maupun dunia privatnya. Kesemua ini terkait dengan nilai-nilai tradisi yang

dijunjung tinggi, penghargaan pada nilai persaudaraan dan kemanusiaan di satu sisi;

sedangkan di sisi lain ada kebutuhan akan eksklusivitas sebagai sebagai sebuah

kelompok yang berusaha mencapai azas prestasi. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya

akan ditularkan kepada anak didiknya sehingga nilai tersebut akan tetap lestari.

Penelitian ini masih sangat jauh dari harapan penelitian semula. Kelemahan

dalam hal pengambilan data menjadi kendala yang cukup besar, mengingat banyak

penolakan yang dialami. Keengganan untuk mengisi kuesioner menjadi satu hambatan

untuk bisa mendapatkan data yang sesungguhnya. Banyak data yang tidak lengkap dan

ini juga menyulitkan untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Harapan semula terkait denga

tujuan penelitian menjadi kurang maksimal dan diharapkan pada penelitian selanjutnya

hal ini tidak terjadi.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Penelitian ini pada dasarnya belum menjawab tujuan penelitian secara umum.

Berdasar atas olah data diperoleh bahwa :

1. Berdasar atas status kepegawaian (edukatif dan non edukatif) diperoleh hasil

bahwa rerata staf edukatif memiliki nilai yang lebih unggul dalam hal benevolence,

universalism, self direction, stimulation, achievement, dan power. Sedangkan staf

non eduaktif memiliki rerata nilai tinggi dalam hal security, conformity dan tradition.

Analisis lebih lanjut melalui uji beda diperoleh hasil tidak ada perbedaan yang

signifikan dalam hal orientasi nilai antara staf edukatif dan non edukatif.

2. Berdasar atas jenis kelamin

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rerata nilai antara laki-laki dan perempuan

tidak terlalu jauh berbeda. Laki-laki memiliki orientasi nilai yang lebih tinggi dalam

hal benevolence, universalism, self direction, stimulation, achievement, dan, power.

Sedangkan pada wanita lebih besar perbedaan nilai dalam hal security, conformity,

dan tradition. Meski dari uji beda tidak menemukan adanya perbedaan orientasi nilai

baik pada laki-laki maupun wanita.
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Rekomendasi
Bagi peneliti lebih lanjut diharapkan dapat lebih detil dalam melakukan eksplorasi

tentang orientasi nilai. Kelemahan dalam hal pengambilan data hendaknya menjadi

catatan penting agar tujuan penelitian tercapai.
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