
KUESIONER 

Bapak / Ibu responden yang terhormat, 

Bersama ini penulis memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan 

informasinya, karena tanpa bantuan Bapak / Ibu, saya tidak mungkin dapat 

menyelesaikan penelitian ini.. Semua informasi yang saya peroleh dari kuesioner ini 

hanya akan saya gunakan sebagai sumber data penelitian dan tidak akan 

dipublikasikan. 

Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih. 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama (boleh tidak diisi)       :                          

Usia                                      :                            tahun          

Jenis Kelamin                       :             Pria                                Wanita 

Pendidikan Terakhir                          S-1          S-2           S-3         Profesor 

Jabatan / Posisi                     : 

Masa Jabatan                        :                     s.d 

Nila Akreditasi Terakhir       :         A       B         C         D    

Tahun Akreditasi Terakhir    :       

T E R I M A   K A S I H 

* Mohon membubuhkan cap Fakultas / Universitas * 

(                             ) 



Jawaban atas pertanyaan ini dapat digunakan untuk menjelaskan Gaya Kepemimpinan Transformasional di Fakultas 
yang Bapak/Ibu pimpin. Mohon Bapak/Ibu menyatakan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda 
silang (X) pada kolom dibawah ini sesuai dengan gaya kepemimpinan transformasional yang telah Anda terapkan
di Fakultas yang Anda pimpin. Sejauh mana keefektifan dan keberhasilan Anda dalam melaksanakan, maupun 
menerapkan karakteristik gaya kepemimpinan transformasional dibawah ini :

STS TS KS S SS
1 2 3 4 5

Motivation 1) Selama saya menjabat, saya selalu memotivasi dan melibatkan
(Inspirational Motivation) anggota untuk melaksanakan tugas serta menghadapi

permasalahan organisasi sehingga dapat diselesaikan dengan baik
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008

Karisma/Mempengaruhi 2)Selama saya menjabat, saya mempunyai visi, misi dan 
(Idealized Influence Behavior) dapat memberikan contoh yang baik sehingga segala perintah

dan pernyataan yang saya tetapkan selalu ditaati
oleh anggota organisasi
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008

Inspirasi/sumber ide 3) Di masa kepemimpinan saya suatu ide dan gagasan yang saya
(Idealized Influence Attribute) keluarkan dapat menjadi sumber dalam penerapan strategi dan 

kinerja organisasi.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008

Kecerdasan 4) Selama saya menjabat, saya mempunyai tingkat kecerdasan 
(Intellectual Stimulation) yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong anggota organisasi 

untuk memunculkan ide baru&solusi kreatif atas masalah
yang dihadapi anggota organisasi.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008

Pertimbangan 5)Selama saya menjabat, saya memberikan perlakuan khusus 
 (Individualized Consideration) terhadap setiap kebutuhan anggota organisasi untuk berprestasi 

dan berkembang demi kemajuan organisasi.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008

INSTRUMEN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
BASS dan AVOLIO, 2003

Karateristik Keterangan



di Universitas Anda. Mohon Anda menyatakan pendapat atas pertanyaan-pertanyaan

Kinerja 
Tinggi

1 2 3 4 5

INSTRUMEN KINERJA MANAJERIAL
MAHONEY dkk., 1963

Jawaban atas pertanyaan ini dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja manajerial 

dengan cara tanda silang (X), pada angka 1 hingga 5 yang sesuai degan kondisi
Universitas Anda. Sejauh mana prestasi Bapak/Ibu dalam melaksanakan
fungsi-fungsi manajemen di bawah ini

No Pertanyaan
Kinerja Kinerja 
Rendah Rata-rata

1. Perencanaan : Penentuan tujuan Fakultas / Progdi, kebijakan 
pelaksanaan /  penjadwalan kurikulum
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

2. Investigasi : Mencari dan mengumpulkan informasi,  
berupa data untuk membuat laporan Fakultas, 
menganalisa pekerjaan,mengambil keputusan 
dan mengukur hasil di Fakultas / Jurusan Anda.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

3. Pengkoordinasian : Saling memberi informasi dengan rekan 
sesama dosen di Fakultas /jurusan Anda. Tukar-menukar 
informasi dengan bagian kemahasiswaan, perkuliahan, dan
administrasi di Fakultas / jurusan Anda
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

4 Evaluasi : Menilai dan mengukur kinerja dosen dalam Proses 
Proses Belajar Mengajar (bila Anda seorang Kaprogdi)
maupun ( bila Anda seorang Dekan) dalam
menjalankan  tugasnya di Fakultas Anda.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

5. Pemilihan staff : merekrut , memilih, mewawancari dosen baru, 
mempertahankan angkatan kerja/ rekan kerja Anda
(sesama dosen, staff kerja) mengusulkan untuk menempatkan 
staff administrasi, karyawan edukatif 
di Fakultas / Jurusan Anda



a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

6. Negosiasi : Bernegosiasi dengan Fakultas lain dalam 1 Universitas 
( negosiasi dengan dosen pengampu mata kuliah umum, ruang 
fasilitas bersama ). Bernegosiasi dengan dosen tidak tetap 
mengenai kontrak kerja dan jadwal mengajar.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

7. Perwakilan : menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Universitas 
lain, pendekatan ke masyarakat dan mempromosikan tujuan 
umum Universitas Anda. Menghadiri seminar dan kegiatan 
Fakultas / Jurusan maupun kegiatan Universitas Anda.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

8. Supervisi : mengarahkan, mengembangkan, melatih dan menjelaskan 
peraturan kerja pada bawahan yaitu dosen dan karyawan edukatif, 
serta menangani keluhan.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

9. Kinerja : Pelaksanaan kinerja dari pengelola kampus sesuai dengan 
fungsi - fungsi manajerial.
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang

10. Nilai akreditasi yang telah dicapai oleh masing - masing jurusan pada tah
a. Tahun 2005 ke 2006
b. Tahun 2006 ke 2007
c. Tahun 2007 ke 2008
d. Sekarang
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