
15 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Dosen sebagai pelaksanaan Tri dharma Perguruan tinggi 

memiliki tanggungjawab yang besar baik kepada dirinya, 

maupun kepada lembaga dan orang lain. Dengan peran ganda 

yang dimiliki seorang dosen yakni tidak terbatas hanya 

sebagai pengajar yang akan memberikan ilmu yang 

dimilikinya kepada peserta didik namun juga mempunyai 

peran besar lainnya yang sangat kompleks untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Dengan kompetensi yang harus dimiliki 

seorang dosen sesuai dengan undang-udang yang ada di 

Indonesia dan motivasi kerja untuk memberikan yang terbaik 

bagi dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi sebagai 

tempat berkarya bagi seorang dosen, maka kinerja dosen yang 

optimal dapat tercapai. 

 

2.1 KINERJA DOSEN 

2.1.1 PENGERTIAN KINERJA DOSEN  

Wijono (2010) juga menjelaskan bahwa kinerja 

adalah suatu yang berkenaan dengan apa yang 
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dihasilkan individu melalui tingkah laku dalam 

pekerjaannya. Sejalan dengan definisi itu, Porter dan 

Lawler (Wijono, 2010) mendefinisikan kinerja sebagai 

hasil yang dicapai oleh seorang individu untuk ukuran 

yang telah ditetapkan dalam suatu pekerjaan, demikian 

juga oleh Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt 

dan Osborn (2001) yang menyatakan bahwa kinerja 

adalah pencapaian prestasi secara kuantitas maupun 

kualitas baik secara idividu, kelompok maupun 

organisasi. Peryataan tersebut hampir sama dengan 

peryataan yang menjelaskan bahwa kinerja adalah 

suatu konsep dari sejumlah tindakan dan perilaku 

individu dan merupakan kontribusi pada tujuan 

organisasi. Hal ini dipertegas oleh Wood, dkk (2001), 

Rutundo dan Sackett (Bartram, 2005:1186), yang 

menyatakan bahwa job performance is conceptualized as 

those actions and behaviors that are under the control of 

the individual and contribute to the goals of the 

organization. 

Sebuah peryataan yang mengemukakan bahwa 

kinerja sebagai sejumlah nilai dari peristiwa-peristiwa 
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perilaku yang berlainan dalam organisasi yang individu 

tampakkan dalam suatu standar interval waktu. Definisi 

ini dijelaskan, oleh Motowidlo, Borman dan Schmit 

(Mishra dan Mohapatra, 2010:54) sebagai the 

aggregated value of the discrete behavioural episodes to 

the organization that an individual performs over a 

standard interval of time. Selanjutnya suatu peryataan 

mengemukakan bahwa kinerja adalah perilaku. Kinerja 

adalah suatu yang orang lakukan dan refleksi dari 

tindakan-tindakan yang orang lakukan. Kinerja bukan 

konsekuensi atau hasil dari tindakan. Peryataan 

tersebut dipertegas Cambell (Bartram, 2005:1186) yaitu: 

“performance is behaviour. It is something that people do 

and is reflected in the actions that people take... 

Performance is not the consequence(s) or result(s)of 

action” Berdasarkan definisi-definisi diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa kinerja adalah tindakan atau 

perilaku individu dalam melakukan tugas serta 

tanggung jawabnya dalam suatu pekerjaan, dan sebagai 

suatu hasil dari tindakan yang dilakukan dalam rangka 

memenuhi tujuan individu maupun organisasi. 
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Peneliti mendefinisikan kinerja dosen sebagai 

suatu tindakan seorang dosen dalam melakukan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai seorang dosen yaitu 

melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu 

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.  

 

2.1.2 DIMENSI KINERJA 

Suatu peryataan mengenai dimensi kinerja adalah 

kualitas-kualitas atau wajah suatu pekerjaan atau 

aktivitas-aktivitas yang terjadi ditempat kerja dengan 

konduktif terhadap pengukuran. Dimensi pekerjaan 

menyediakan alat untuk melukiskan keseluruhan 

cakupan aktivitas di tempat kerja. Sementara itu, 

tanggung jawab dan kewajiban menyediakan suatu 

deskripsi depersonalisasi suatu pekerjaan, dimensi 

kinerja memungkinkan proses deskriptif untuk 

mengambil suatu rute situasional dan personalisasi. 

Peryataan tersebut dijelaskan oleh Henderson (Wirawan, 

2009:53) sebagai berikut: 

 Performance dimensions are those qualities or 
features of a job or the activities that take place at 
work site that are conductive to measurement. They 
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are provide a means for describing the scope of 
total workplaces activities. While responsibilities 
and duties provide a depersonalized description of 
a job, performance dimensions permit the 
descriptive process to take a situational and 
personalized route. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dimensi kinerja merupakan unsur-unsur yang terdapat 

dalam suatu pekerjaan yang mampu untuk 

menunjukan kinerja. 

Responden penelitian adalah dosen perguruan 

tinggi yang berstatus pegawai tetap dan dimensi 

penilaian kinerja didasarkan pada Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Wursanto (1989) 

menjelaskan dalam penilaian kinerja kepada pegawai 

negeri sipil  (PNS) menggunakan sistem DP3 yang 

menggunakan delapan dimensi kinerja yang terdiri atas: 

1. Kesetiaan, dalam arti sempit kesetiaan adalah 

ketaatan dan pengabdian kepada pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah 

Republik Indonesia. Sementara itu, dalam arti luas, 

kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan menaati, 

melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu dengan 

disertai penuh kesadaran dan tanggung jawab. 
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2. Prestasi kerja, adalah hasil yang dicapai oleh seorang 

pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. 

3. Tanggung jawab, adalah kesanggupan  seseorang 

pegawai negeri sipil menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya. 

4. Ketaatan, kesanggupan seorang pegawai negeri sipil 

untuk menaati segala peraturan perundang-

undangan dan perturan kedinasan yang berlaku, 

menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh 

atasan yang berwenang, dan kesanggupan untuk 

tidak melanggar larangan yang ditentukan. 

5. Kejujuran, yaitu ketulusan hati seseorang pegawai 

negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan 

kemampuan untuk tidak menyalahgunakan 

wewenang yang diberikan  kepadanya. 

6. Kerjasama, adalah kemampuan seorang pegawai 

negeri sipil untuk berkerja sama dengan orang lain 

dalam menyelesaikan suatau tugas yang ditentukan 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang 

sebesar-besarnya. 
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7. Prakarsa, adalah kemampuan seseorang pegawai 

negeri sipil untuk mengambil keputusan, langkah-

langkah, atau melaksanakan tugas pokok tanpa 

menunggu perintah. 

8. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang pegawai 

negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga 

dapat dikerahkan secara maksimal untuk 

melaksanakan tugas pokok. 

 

2.1.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 

Secara umum faktor fisik non fisik sangat 

mempengaruhi kinerja seseorang. Secara teoritis, 

Wirawan (2009) mengemukakan bahwa ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja 

dan kinerja individu yaitu: Variabel individu, variabel 

organisasi, dan variabel psikologis. Menurut wirawan 

(2009), kinerja merupakan sinergi dari sejumlah faktor 

dan faktor itu adalah faktor lingkungan internal 

organisasi, faktor lingkungan eksternal, dan faktor 

internal pegawai. 
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1. Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dari 

dalam diri pegawai yang merupakan faktor bawaaan 

dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia 

berkembang. Misalnya: a.) bakat, merupakan suatu 

sifat yang sudah sejak lahir dimiliki seorang pegawai, 

b.) sifat pribadi yaitu setiap seifat yang dimiliki 

seorang pegawai sebagai seorang individu, c.) 

keadaan fisik dan kejiwaan yaitu segala yang ada dan 

melekat dalam individu sebagai suatu tubuh maupun 

jiwa yang dimiliki seorang pegawai. Sementara itu 

faktor yang diperoleh dalam diri individu, misalnya: 

a.) pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang diketahui 

individu, b.) keterampilan, yaitu segala sesuatu yang 

dapat dilakukan individu dalam tugasnya sebagai 

seorang pegawai, c.) etos kerja, yaitu semangat kerja 

yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang 

pegawai, d.) pengalaman kerja, yaitu suatu yang 

pernah dialami atau dikerjakan, e.) motivasi kerja, 

yaitu suatu kebutuhan atau dorongan yang dimiliki 

pegawai untuk melakukan pekerjaannya. 
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2. Faktor-faktor lingkungan internal organisasi, yaitu 

adanya dukungan organisasi tempat kerja. 

Dukungan dari organisasi merupakan salah satu 

faktor yang penting untuk menunjang kinerja yang 

baik bagi pegawainya. 

3. Faktor lingkungan eksternal organisasi, seperti 

keadaan, dimana keadaan diluar organisasi menjadi 

salah satu faktor kinerja dari seorang pegawai 

misalnya keluarga; kejadian atau situasi yang terjadi 

dilingkungan eksternal organisasi seperti bencana 

maupun krisis dalam pemerintahan termasuk juga 

budaya organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas, faktor yang 

mempengaruhi kinerja individu seperti sifat yang 

diperoleh sejak lahir, pengetahuan dan keterampilan 

merupakan faktor yang dapat dijelaskan sebagai 

kompetensi individu yang adalah salah satu penunjang 

dalam kinerja seseorang. Demikian pula dengan 

motivasi kerja yang harus dimiliki individu dalam 

melakukan pekerjaannya. 
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Sejalan dengan Wirawan, Wood, Wallace, Zeffane, 

Schermerhorn, Hunt dan Osborn, (2001) 

mengemukakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

sebagai berikut: 

a. Individual attributes, seperti karakteristik demografik 

(misalnya, gender, usia, suku, agama), karakteristik 

kompetensi (misalnya, bakat atau kemampuan, atau 

apa yang bisa seorang lakukan), karakteristik 

personal (misalnya, sifat seseorang), nilai, serta sikap 

dan persepsi. 

b. Work effort, Menjelaskan akan adanya motivasi dalam 

diri seseorang yang dengan konsisten dan persisten 

mewujudkan upaya untuk berkerja yang optimal dan 

menunjukan kinerja yang maksimal. 

c. Organisational support, dukungan organisasi 

merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. Sebab dukungan organisasi yang lemah 

akan mengakibatkan kinerja individu tidak 

maskimal. Organisasi yang sehat akan mendukung 

terwujudnya kinerja yang sehat dari pekerjanya. 
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Selanjutnya menurut Mangkunegara (Soetiksno, 

2009), faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

a. Faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini 

dibagi menjadi kemampuan potensi dan kemampuan 

raliti (Knowledge dan skill). Faktor kemampuan ini 

dapat disebut juga sebagai faktor kompetensi, oleh 

sebab Knowledge dan skill merupakan karakteristik 

dari kompetensi. 

b. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap 

pegawai dalam menghadapi situasi kerja. 

 

2.2 TINGKAT PENDIDIKAN 

2.2.1 PENGERTIAN TINGKAT PENDIDIKAN  

Pendidikan  diartikan sebagai  pendidikan  formal  

yang dicapai  atau  diperoleh  dibangku sekolah.  

Pendidikan formal  yang ditempuh  merupakan  modal  

yang amat  penting  karena  dengan  pendidikan  

seseorang  mempunyai kemampuan  dan  dapat  dengan 

mudah  mengembangkan  diri  dalam bidang  kerjanya  

Handoko (2003:126). Sedangkan  pengertian  lain dari  

pendidikan  menurut  Ranupandojo (2001:89)  
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Pendidikan  adalah suatu  kegiatan  untuk  

meningkatkan pengetahuan  umum  seseorang 

termasuk  di  dalamnya  peningkatan penguasaan  teori  

dan  keterampilan memutuskan  terhadap  persoalan-

persoalan  yang  menyangkut kegiatan untuk mencapai 

tujuan. Menurut Andrew E. Sikula dalam 

Mangkunegara (2003:50) tingkat pendidikan adalah 

suatu proses jangka panjang yang menggunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga 

kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual 

dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Dengan 

demikian Hariandja (2002:169) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan seorang karyawan dapat 

meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki 

kinerja perusahaan. 

 

2.3 KOMPETENSI  

2.3.1 PENGERTIAN KOMPETENSI  

Istilah competencies, competence dan competent 

menunjuk pada sebuah keadaan atau kualitas menjadi 

mampu (bisa melakukan) dan siap (cocok). Kamus 
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bahasa Inggris mengdefinisikan kata competence sebagai 

sebuah keadaan yang cukup sesuai dan siap. Definisi di 

tempat kerja untuk Competency menunjuk pada 

kemampuan atau kesesuaian seseorang dengan acuan 

pada pekerjaan. Competence memiliki dua variasi yang 

berbeda pengertian mereka bergantung pada kerangka 

acuan organisasi (Vazirani, 2010:123).  

Page and Wilson (Vazirani, 2010:123), 

mendefinisikan kompetensi sebagai “keterampilan, 

kemampuan dan karakteristik personal yang diminta 

dari seorang manajer yang ‘efektif’ dan ‘bagus’. Dengan 

demikian, hal yang bisa diperhatikan dari definisi ini 

adalah masuknya kompetensi-kompetensi yang bisa 

diamati secara langsung dan diuji, seperti pengetahuan 

dan keterampilan, dan kompetensi-kompetensi yang 

kurang bisa dinilai terkait karakteristik-karakteristik 

personal atau kompetensi- kompetensi personal. Sebuah 

peryataan mengemukakan bahwa kompetensi sebagai 

suatu karakteristik dari seseorang yang ditampilkan 

pada kinerja yang superior termasuk semua kompetensi 

yang kelihatan seperti pengetahuan dan keterampilan 
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dan elemen-elemen pokok kompetensi seperti sifat dan 

motif. Peryataan ini dipertegas oleh Hartle (dalam Le 

Deist dan Winterton, 2005:29) mengemukakan 

competency as a characteristic of an individual that has 

been shown to drive superior job performance includes 

both visible competencies of knowledge and skills and 

underlying elements competencies like trait and motives. 

Pada kesempatan lain, Boyatzis (Vazirani, 2010:124) 

mendefinisikan kompetensi sebagai sebuah karakteristik 

yang mendasari seseorang dimana karakteristik ini akan 

menghasilkan sebuah kinerja yang efektif atau lebih 

tinggi dalam pekerjaan. Sebuah karakteristik yang 

mendasar, dikemukakan bahwa ini bisa meliputi sebuah 

motif (alasan), ciri atau sifat, ketrampilan, sebuah aspek 

citra diri seorang atau peran sosial seseorang, atau 

sebuah kumpulan pengetahuan. Spencer dan Spencer 

(Vazirani, 2010:124), yang lebih lanjut meneliti 

penelitian awal Boyatzis, mendefinisikan kompetensi 

sebagai sebuah karakteristik yang mendasari individu 

yang terkait dengan kriteria kinerja yang efektif dan 
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atau lebih tinggi yang diacu dalam suatu situasi 

pekerjaan. 

Pada kesimpulannya, peryataan yang 

mengemukakan bahwa kompetensi merupakan sebuah 

istilah umum dari pengetahuan, motif, sifat, gambar diri 

dan aturan sosial serta keterampilan yang menyebabkan 

hubungan dengan kinerja superior atau keefektifan 

kinerja seseorang dalam pekerjaannya. Peryataan ini 

dikemukakan oleh McClelland dan Boyatzis (Markus, 

Cooper, Thomas dan Allpress, 2005:118) yang 

menyatakan kompetensi as a generic body of knowledge, 

motives, traits, self images, and social roles and skills 

that are causally related to superior or effective 

performance in the job. Begitu juga dengan pernyataan 

yang mendefinisikan kompetensi sebagai suatu tindakan 

perilaku dan keluaran yang ditunjukkan atau sebuah 

standar minimum. Pendapat ini yang dijelaskan oleh 

Bourke, dkk (Markus, dkk, 2005:117) yaitu kompetensi 

sebagai an action, behavior or outcome to be 

demonstrated or a minimum standard. Sementara itu, 

menurut Wirawan (2009) kompetensi melukiskan 



30 
 

karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku dan 

pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan atau 

peran tertentu secara efektif. Pengetahuan melukiskan 

apa yang terdapat dalam kepala seseorang; mengetahui 

kesadaran atau pemahaman mengenai sesuatu. 

Keterampilan melukiskan kemampuan yang dapat 

diukur yang telah dikembangkan melalui praktik, 

pelatihan atau pengalaman.  

Dari peryataan-peryataan diatas terkait dengan 

kompetensi dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

merupakan karakteristik dalam diri suatu individu yang 

berkaitan erat dengan kinerja seseorang. Karakteristik 

yang dapat dilihat maupun yang tidak kelihatan dalam 

diri individu, yang merupakan salah satu kunci 

keberhasilan seseorang dalam pekerjaan. Seperti 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku serta sifat dan 

motif dalam diri individu. 

Dalam Himpunan Peraturan Perundang-

undangan, kompetensi dosen adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam 
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melaksanakan tugas keprofesionalan (2009). Peryataan 

ini didukung oleh Tiraieyari, dkk (2010) yang 

mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kelompok 

pengetahuan, skill atau keahlian dan sikap yang 

memiliki hubungan yang erat dengan kinerja yang 

efektif. Sehingga kompetensi dosen ikut menentukan 

kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 

sebagaimana yang ditunjukan dalam kegiatan 

profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk 

melaksanakan tugasnya secara profesioanal adalah 

dosen yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam 

praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti 

mendefinisikan kompetensi dosen sebagai karakteristik 

dalam diri dosen yang dapat dijelaskan melalui sikap 

atau perilaku, pengetahuan, dan keterampilan atau 

skill. 

 

2.3.2 KOMPETENSI DOSEN 

Kompetensi menurut McClelland (Vazirani, 2010; 

Rivai dan Sagala, 2010) berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan pada tahun 1973, merupakan karakteristik 

yang mendasar yang dimiliki seseorang yang 

berpengaruh langsung terhadap, atau dapat 

memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata 

lain, kompetensi adalah apa yang para outstanding 

performers lakukan lebih sering pada lebih banyak 

situasi dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang 

dilakukan pada average performers. Menurut 

McClelland, kompetensi dapat dianalogikan seperti 

gunung es dimana keterampilan dan pengetahuan 

membentuk puncaknya yang berbeda diatas air. Bagian 

yang dibawah permukaan air tidak terlihat dengan mata 

telanjang, namun menjadi fondasi dan memiliki 

pengaruh terhadap bentuk bagian yang berada di atas 

air. Peran sosial dan citra diri berada pada bagian sadar 

seseorang, sedangkan trait dan motif berada pada alam 

bawah sadarnya. Dengan waktu penyimpanan 

pengetahuan dan keterampilan menjadi makin pendek 

dan semakin pendek di dunia yang terus berubah 

sekarang ini, kompetensi-kompetensi dibawah garis air 

yang bertahan lama (kekal) memiliki sebuah dampak 
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lebih substantif pada seberapa efektif kinerja seorang 

individu dalam sebuah pekerjaan. 

Artikel 1973 yang ditulis oleh McClelland 

(Vazirani, 2010:124) benar-benar mempengaruhi opini 

profesional maupun publik yang dipresentasikannya 

dalam lima tema besar.  

(a) Nilai-nilai di sekolah tidak memprediksi keberhasilan 

terkait pekerjaan. 

(b) Tes kecerdasan dan tes bakat minat tidak 

memprediksi keberhasiln terkait pekerjaan atau 

banyak hasil penting lainnya dalam hidup. 

(c) Banyak tes dan prestasi akademis hanya 

memprediksi kinerja pekerjaan dikarenakan 

hubungan yang mendasar dengan status sosial. 

(d) Tes-tes tersebut terkadang tidak adil bagi kelompok 

minoritas,  

Kompetensi akan menjadi lebih bisa memprediksi 

perilaku-perilaku penting daripada yang bisa dilakukan 

tes-tes tradisional. 

Teori kompetensi dosen berdasarkan konsep yang 

dikemukakan oleh undang-undang mngenai guru dan  
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dosen di Indonesia. Bahwa kompetensi dosen 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki oleh dosen. (Himpuran 

Peraturan Perudang-undangan, 2009). Teori ini menjadi 

landasan penelitian terhadap variabel kompetensi dosen 

oleh karena konsep kompetensi dosen yang diuraikan 

dalam Undang-undang Guru dan Dosen sangat jelas 

bahwa seorang dosen yang memiliki kompetensi adalah 

yang memiliki seperangkat pengetahuan yang hendak 

diajarkan kepada mahasiswa maupun untuk 

kepentingan banyak orang, yaitu lewat penelitian yang 

dilakukan dan pengabdian masyarakat, kemudian 

keterampilan seorang dosen dapat menjadi teladan yang 

baik bagi mahasiswa, keluarga, rekan sejawat, dan bagi 

masyarakat luas.   

 

2.3.3 DIMENSI KOMPETENSI DOSEN 

Dimensi atau aspek-aspek dalam kompetensi 

secara umum menurut McClelland (Rivai dan Sagala, 

2010) yaitu: 
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1. Keterampilan yaitu keahlian atau kecakapan 

melakukan sesuatu dengan baik. 

2. Pengetahuan: informasi yang dimiliki atau dikuasai 

seseorang dalam bidang tertentu. 

3. Peran sosial: cita yang diproyeksikan seseorang 

kepada orang lain. 

4. Citra diri: presepsi individu tentang dirinya. 

5. Trait: Karakteristik yang relatif konstan pada 

tingkahlaku seseorang. 

6. Motif: pemikiran atau niat dasar yang konstan yang 

mendorong individu untuk bertindak atau 

berperilaku. 

Berdasarkan kompetensi dosen dalan Undang-

udang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

kompetensi dosen dijelaskan oleh tiga aspek penting 

yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku. 

Kompetensi dosen ini meliputi empat macam 

kompetensi yang harus dimiliki seorang dosen, yaitu: 1.) 

Kompetensi Pedagogik, 2.) Kompetensi Kepribadian, 3.) 

Kompetensi Profesional, 4.) Kompetensi Sosial. 
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Hal ini menjadi acuan karena sangat sesuai 

dengan subjek penelitian dan variabel yang hendak 

diukur adalah kompetensi dosen. Sehingga penulis 

menganggap dimensi atau aspek pada kompetensi dosen 

dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen sangat 

tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.  

 

2.3.4 CIRI-CIRI KOMPETENSI DOSEN 

Dalam kompetensi dosen, menurut peraturan 

perundang-undangan tetang guru dan dosen (Himpunan 

Peraturan Perundang-undangan, 2009) menguraikan 

ciri-ciri dosen yang memiliki kompetensi dosen yaitu: 

a) Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi: 

1. Pemahaman terhadap peserta didik, 

2. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

3. Evaluasi hasil belajar, 

4. dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 
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b) Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. 

c) Kompetensi Profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajara secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standar nasional Pendidikan. 

d) Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru sebagai 

bagian masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali 

peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa seorang dosen yang memiliki kompetensi sebagai 

dosen harus memiliki ciri-ciri seperti yang sudah 

dijelaskan diatas. Sehingga dengan kata lain, dosen 

yang hanya memiliki salah satu dari ciri-ciri diatas 

belum dapat disebut sebagai dosen yang memiliki 

kompetensi. Oleh karena setiap ciri-ciri yang ada dalam 

empat kompetensi dosen diatas tidak bisa dipisahkan. 
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Walaupun dalam kenyataannya saat ini, suatu ukuran 

untuk melihat seorang dosen dalam kompetensi yang 

dimilikinya lebih dititikberatkan pada komepetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional saja. Contohnya 

seperti yang dilaporkan Winarni, (Kompas, 5 Maret 

2010) bahwa DIKTI merancang program pelatihan untuk 

dosen dalam rangka meningkatkan kompetensi 

pedagogik . hal ini berarti bahwa peningkatan untuk 

semua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

dosen belum difasilitasi dngan baik oleh pemerintah 

maupun perguruan tinggi. Namun demikian, dalam  

Undang-undang yang ada jelas mengharapkan bahwa 

seorang dosen harus memiliki ciri-ciri sebagai dosn yang 

memiliki kompetensi seperti yang dijelaskan empat 

kompetensi diatas.  

 

2.4  MOTIVASI KERJA 

2.4.1 PENGERTIAN MOTIVASI KERJA 

 Menurut Luthans (2006), motivasi berasal dari 

kata latin movere, yang berarti bergerak. Dengan 

demikian, motivasi dapat dijelaskan sebagai proses yang 
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dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang 

menggerakan perilaku atau dorongan yang ditujukan 

untuk tujuan atau insentif. Menurut Chaplin yang 

diterjemahkan oleh Kartono (2002), motivasi adalah satu 

variabel penyelang yang digunakan untuk menimbulkan 

faktor-faktor tertentu didalam organisme yang 

membangkitkan, mengelola, mempertahankan dan 

meyalurkan tingkah laku menuju satu sasaran. 

Sementara itu, Vandeveer dan Menefee (2006:42) 

motivation is the willingness of a person to exert offort to 

satisfy needs and wants, Pernyataan tersebut 

mendefinisikan motivasi adalah kehendak seseorang 

untuk mengupayakan segala tenaga atau berusaha 

sekuat mungkin dalam memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya. Sementara itu, As’ad (2004) 

mengemukakan bahwa motif sering diartikan sebagai 

dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut menggerakan 

jiwa dan jasmani untuk berbuat. Sejalan dengan As’ad, 

Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1996) yang 

merumuskan motivasi sebagai konsep yang digunakan 

untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul 
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pada atau didalam seorang individu yang menggerakan 

dan mengarahkan perilaku. Hal ini juga sependapat 

dengan sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa 

motivasi adalah keadaan dalam diri individu yang 

menyebabkan seseorang melakukan perilaku-perilaku 

tertentu atau khusus. Peryataan ini ditegaskan oleh 

Spector (2007:200) yaitu motivation is generally defined 

as an internal state that induces a person to engage in 

particular behaviors. Menurut Robbins dan Judge 

(2008), motivasi sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk 

mencapai tujuannya.  

Melihat definisi-definisi yang ada, motivasi 

merupakan suatu konsep yang sangat kompleks dan 

sulit didefinisikan karena masing-masing ahli memiliki 

pendapat sendiri berdasarkan aliran masing-masing. 

Namun menurut peneliti hal penting dalam motivasi 

yang dapat dijelaskan yaitu motivasi adalah sesuatu 

dorongan dalam diri manusia yang menggerakan 

kehidupannya untuk mencapai suatu yang ingin dicapai 

atau tujuan hidupnya. 
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Selanjutnya, motivasi kerja didefinisikan menurut 

Wijono (2007) yaitu kesungguhan atau usaha dari 

individu  untuk melakukan pekerjaannya guna 

mencapai tujuan organisasi disamping tujuannya 

sendiri. Munandar (2006) menyimpulkan motivasi kerja 

sebagai suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan 

mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian 

kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujua tertentu. 

Sejalan dengan itu As’ad (2004) mengemukakan bahwa 

motivasi kerja seseorang ikut menentukan besar 

kecilnya prestasinya. Sehingga motivasi kerja 

merupakan bagian yang penting dari kinerja. Sementara 

itu Kartono (2002) mengemukakan bahwa motivasi kerja 

tidak hanya berwujud kebutuhan ekonomis saja tetapi 

dapat juga dalam bentuk kebutuhan psikis untuk aktif 

berbuat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, 

motivasi kerja merupakan suatu kebutuhan dalam diri 

individu yang merupakan dorongan untuk berbuat aktif 

dalam melakukan dan mencapai tujuan organisasi 

diatas tujuan pribadi. Individu yang memiliki motivasi 
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kerja yang tinggi dalam dirinya, akan cenderung 

melakukan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya 

dengan mengutamakan kepentingan organisasi 

dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. 

2.4.2 TEORI MOTIVASI KERJA 

Dalam penelitian ini. Teori motivasi yang 

digunakan yaitu teori motivasi McClelland yang 

merupakan salah satu bagian dalam kelompok teori 

motivasi isi. Walaupun teori motivasi telah 

dikembangkan oleh banyak ahli, namun salah satu teori 

motivasi yaitu teori-teori kebutuhan, hampir selalu 

dihubungkan dengan kinerja seseorang. Pada 

kesempatan ini, akan dijelaskan mengenai teori motivasi 

isi (Content Theories of Motivation). Mullins (Wijono, 

2010) megemukakan teori-teori motivasi yang tergolong 

dalam kelompok teori maotivasi isi yaitu: 

Teori kebutuhan Berprestasi McClelland 

Teori ini mempunyai peran penting didalam 

kaitnnya dengan usaha undividu untuk mencapai 

tingkah laku tertentu dalam merealisasikan prestasi 

kerja atau kinerja. Tiga motif yang dikemukakan 
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McClelland dalam teori ini yaitu: 1.) kekuasaan, 2.) 

afiliasi dan 3.) berprestasi yang dapat memberi 

pengaruh terhadap prestasi kerja atau kinerja (Wijono, 

2010) dengan demikian, berdasarkan teori ini 

McClelland tidak melihat kebutuhan individu 

berdasarkan tingkatan tertentu, tetapi  dengan melihat 

tiga motif yang ada dalam diri individu yang dapat 

memprediksi individu dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

Selanjutnya, teori motivasi kerja didasarkan pada 

konsep dasar motivasi menurut Wijono (2007), bahwa 

konsep motivasi telah dipahami atau diterima karena 

pertama, fenomena tersebut tidak dapat diperhatikan 

secara langsung. Sebaliknya kedua, motivasi adalah 

suatu proses hipotesis yang dapat disimpulkan dengan 

cara memperhatikan tingkah laku seseorang, mengukur 

perubahan-perubahan dalam prestasi atau 

mengharapkan penjelasan tentang kebutuhan-

kebutuhan dan tujuannya. Berdasarkan konsep ini 

maka teori motivasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori kebutuhan berprestasi McClelland. 
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Teori McClelland ini memiliki beberapa 

keistimewaan, diantaranya, menawarkan tiga 

kebutuhan manusia yang fleksibel dan tidak mengikuti 

tingkatan untuk pemenuhan setiap kebutuhan 

manusia. Teori ini memberikan penekanan pada satu 

atau dua kebutuhan yang akan lebih meninjol pada 

pekerjaan tertentu. Berdasarkan penelitian McClelland, 

seorang akan memiliki kombinasi kebutuhan tetapi 

tidak akan memiliki tingkat yang sama pada ketiga 

kebutuhan ini. selanjutnya, menurut teori ini, motivasi 

dapat dilatih dan dikembangkan dan pada beberapa 

jenis pekerjaan dapat berhasil dilakukan, jika 

disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan 

kebutuhan-kebutuhan ini dapat dicapai. 

Kemudian teori ini dianggap penulis mampu 

menjelaskan motivasi kerja yang dimiliki seseorang 

dosen. Dimana seorang dosen yang memiliki motivasi 

kerja yang tinggi cenderung dimotivasi untuk dapat 

berprestasi baik dalam kegiatan belajar mengajar, 

penelitia dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian 

seorang dosen yang memiliki motivasi kerja yang tinggi, 
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memiliki kebutuhan untuk berkuasa, dalam hal ini 

berarti seorang dosen harus mampu menjadi seorang 

pemimpin untuk dapat mengendalikan, mempengaruhi 

dan memberikan dampak yang baik kepada orang lain. 

Selanjutnya memiliki kebutuhan untuk berafiliasi 

berarti bahwa dosen harus menyadari diri sebagai 

seorang makhluk sosial yang harus menjalin 

persahabatan dengan siapapun tanpa membeda-

bedakan, baik kepada mahasiswa, rekan sejawat, 

pimpinan maupun masyarakat.  

 

2.4.3 DIMENSI MOTIVASI KERJA 

Dimensi motivasi kerja menurut Vandeveer dan 

Menefee (2006), Robbins dan Judge (2008), dan 

McClelland (Wijono, 2010) terbagi tiga berdasarkan teori 

McClelland yaitu: 

1. The need for achievement atau kebutuhan 

pencapaian atau berprestasi, merupakan dorongan 

untuk melebihi, mencapai standar-standar berusaha 

keras untuk berhasil. 
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2. The need for power atau kebutuhan kekuatan atau 

kekuasaan, merupakan kebutuhan untuk membuat 

individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga 

mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 

3. The need for affiliation atau kebutuhan berafiliasi 

atau berhubungan, merupakan keinginan untuk 

menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah 

dan akrab. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang 

menjadi acuan sebagai alat untuk mengukur motivasi 

kerja individu dengan menggunakan dimensi yang 

dijelaskan oleh McClelland dalam teori kebutuhan yang 

mencakup tiga dimensi yaitu prestasi atau pencapaian, 

kekuasaan dan afiliasi. Teori ini dipilih karena dianggap 

mampu menjelaskan tindakan seseorang dosen dalam 

memprediksi kinerja.   

 

2.4.3.1 CIRI-CIRI MOTIVASI KERJA 

Dalam motivasi kerja, berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh David McClelland, Yulk (Luthans, 
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2006), menguraikan ciri-ciri individu yang memiliki 

motivasi kerja yang tinggi yaitu: 

a.) kebutuhan untuk berprestasi: 

1. Melakukan sesuatau lebih baik dari pesaing 

2. Memperoleh atau melewati sasaran sulit 

3. Memecahkan masalah kompleks 

4. Menyelesaikan tugas yang menantang dengan 

berhasil 

5. Mengembangkan cara terbaik untuk melakukan 

sesuatu.  

b.) Kebutuhan untuk kekuasaan: 

1. Mempengaruhi orang untuk mengubah sikap atau 

perilaku 

2. Mengontrol orang dan aktivitas 

3. Berada pada posisi berkuasa melebihi orang lain 

4. Memperoleh kontrol informasi dan sumber daya 

5. Mengalahkan lawan atau musuh. 

c.) Kebutuhan akan Afiliasi 

1. Disukai banyak orang 

2. Diterima sebagai bagian kelompok atau tim 
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3. Berkerja dengan orang yang ramah dan 

koomperatif. 

4. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan 

mengurangi konflik 

5. Berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang 

menyenangkan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa ndividu yang memiliki ciri tersebut memiliki 

motivasi kerja yang kuat dalam dirinya dalam 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya khususnya 

bila dikaitkan dalam hubungan dengan kapasitas 

sebagai seorang pengajar atau dosen. Akan tetapi, 

berdasarkan kenyataan yang terjadi, setiap orang belum 

mampu memiliki motivasi kerja yang kuat dengan 

memenuhi setiap aspek dalam teori ini. hal ini jelas 

untuk dipahami, berdasarkan penjelasan McClelland 

bahwa setiap orang akan memiliki ketiga kebutuhan ini 

didalam dirinya, tetapi terkait dengan pekerjaan yang 

dilakukan, setiap orang akan cenderung memiliki 

kombinasi lebutuhan yang lebih kuat dan salah satu 

kebutuhan yang cenderung lemah. Akan tetapi secara 
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keseluruhan, ciri-ciri motivasi kerja berdasarkan teori 

McClelland ini sangat tepat digunakan dalam penelitian 

ini, oleh karena ciri-ciri ini mampu menjelaskan 

kebutuhan seorang dosen di perguruan tinggi.  

 

 

2.5 HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 

2.5.1 PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP 

KINERJA DOSEN  

Pendidikan formal  yang ditempuh  merupakan  

modal  yang amat  penting  karena  dengan  pendidikan  

seseorang  mempunyai kemampuan  dan  dapat  dengan 

mudah  mengembangkan  diri  dalam bidang  kerjanya  

Handoko (2003:126). Sedangkan  pengertian  lain dari  

pendidikan  menurut  Ranupandojo (2001:89)  

Pendidikan  adalah suatu  kegiatan  untuk  

meningkatkan pengetahuan  umum  seseorang 

termasuk  di  dalamnya  peningkatan penguasaan  teori  

dan  keterampilan memutuskan  terhadap  persoalan-

persoalan  yang  menyangkut kegiatan untuk mencapai 

tujuan. Menurut Andrew E. Sikula dalam 
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Mangkunegara (2003:50) tingkat pendidikan adalah 

suatu proses jangka panjang yang menggunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga 

kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual 

dan teoritis untuk tujuan - tujuan umum. Dengan 

demikian Hariandja (2002:169) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan seorang karyawan dapat 

meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki 

kinerja perusahaan. 

Dari  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  

pendidikan  adalah kegiatan  yang  berupa  proses  

untuk memperoleh  pengetahuan  dan ketrampilan 

untuk mengembangkan dan  meningkatkan  

kemampuan seseorang. 

Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa 

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja yakni 

penelitian yang dilakukan Tanjung (2011) bahwa 

Tingkat pendidikan dan insentif berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Hal yang sama juga dapat dilihat dari hasil 

penelitian Purwanto (1984) (Turin, 2003), yang 
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menyatakan bahwa kualitas pendidikan dan pengajaran 

yang dilakukan guru dipengaruhi tingkat 

pendidikannya. Supaya dapat melaksanakan tugas 

secara optimal, tingkat pendidikan guru juga harus 

ditingkatkan. Dalam paparan penelitian-penelitian 

diatas maka dapat dilihat bahwa ada terdapat pengaruh 

antara tingkat pendidikan terhadap kinerja.  

Berdasarkan teori tingkat pendidikan dan 

penelitian-penelitian diatas maka dapat disimpulkan 

adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja 

dosen. 

H:1  Adanya pengaruh positif tingkat pendidikan 

terhadap kinerja dosen. 

 

2.5.2 PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA 

DOSEN 

Kompetensi Dosenmerupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki oleh dosen. (Himpuran Peraturan Perudang-

undangan, 2009). Kompetensi menurut McClelland 

(Vazirani, 2010; Rivai dan Sagala, 2010) berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan pada tahun 1973, merupakan 

karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang 

yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat 

memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata 

lain, kompetensi adalah apa yang para outstanding 

performers lakukan lebih sering pada lebih banyak 

situasi dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang 

dilakukan pada average performers. 

Penelitian yang dilakukan McClelland (Vazirani, 

2010) bahwa prediktor  terbaik dalam megukur kinerja 

dalam pekerjaan seseorang yang merupakan suatu 

karakter pribadi  selamanya adalah kompetensi. 

Kompetensi memiliki dampak yang substansi positif dan 

signifikan antara kompetensi dan kinerja, Yani (2005) 

menemukan hubungan kompetensi dan kinerja. 

Sementara itu, Helistiawan (2008) menemukan adanya 

pengaruh  pada kinerja, dan Rahayu (2009) serta 

Setiawati (2009) yang menemukan bahwa kompetensi 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam 

penelitian yang dilakukan pada karyawan swasta, 
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pegawai negeri, maupun dosen ditemukan bahwa 

kompetensi memiliki hubungan dan pengaruh yang 

kuat dan besar terhadap kinerja. Oleh karena itu, 

kompetensi tidak dapat dilepas kaitannya dengan 

kinerja dalam bidang apapun. 

Karena kompetensi merupakan bagian yang tidak 

dapat dilepaskan hubungannya dari kinerja seseorang, 

maka dalam penelitian ini perlu untuk dikaji. Walaupun 

McClelland (Vazirani, 2010) berpendapat bahwa 

memang kompetensi merupakan prediktor terbaik 

untuk kinerja namun degan alasan tempat dan subjek 

penelitian yang berbeda yaitu di Indonesia dengan 

budaya dan lingkungan yang berbeda, serta subjek 

yaitu dosen bukan karyawan pada perusahaan atau 

eksekutif muda sehingga penelitian ini mengkaji apakah 

dosen dengan kompetensi yang mereka miliki saat ini 

dapat memprediksi kinerja mereka. 

Berdasarkan teori kompetensi dan penelitian-

penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh kompetensi terhadap kinerja dosen.  
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H:2 Adanya pengaruh positif kompetensi terhadap 

kinerja dosen. 

 

 

 

2.5.3 PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA 

DOSEN 

Menurut Luthans (2006), motivasi berasal dari 

kata latin movere, yang berarti bergerak. Dengan 

demikian, motivasi dapat dijelaskan sebagai proses yang 

dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang 

menggerakan perilaku atau dorongan yang ditujukan 

untuk tujuan atau insentif. Menurut Chaplin yang 

diterjemahkan oleh Kartono (2002), motivasi adalah satu 

variabel penyelang yang digunakan untuk menimbulkan 

faktor-faktor tertentu didalam organisme yang 

membangkitkan, mengelola, mempertahankan dan 

meyalurkan tingkah laku menuju satu sasaran. 

Sementara itu, Vandeveer dan Menefee (2006:42) 

motivation is the willingness of a person to exert offort to 

satisfy needs and wants, Pernyataan tersebut 
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mendefinisikan motivasi adalah kehendak seseorang 

untuk mengupayakan segala tenaga atau berusaha 

sekuat mungkin dalam memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya. Sementara itu, As’ad (2004) 

mengemukakan bahwa motif sering diartikan sebagai 

dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut menggerakan 

jiwa dan jasmani untuk berbuat. Sejalan dengan As’ad, 

Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1996) yang 

merumuskan motivasi sebagai konsep yang digunakan 

untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul 

pada atau didalam seorang individu yang menggerakan 

dan mengarahkan perilaku. Hal ini juga sependapat 

dengan sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa 

motivasi adalah keadaan dalam diri individu yang 

menyebabkan seseorang melakukan perilaku-perilaku 

tertentu atau khusus. Peryataan ini ditegaskan oleh 

Spector (2007:200) yaitu motivation is generally defined 

as an internal state that induces a person to engage in 

particular behaviors. Menurut Robbins dan Judge 

(2008), motivasi sebagai proses yang menjelaskan 
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intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk 

mencapai tujuannya. 

Selanjutnya, motivasi kerja didefinisikan menurut 

Wijono (2007) yaitu kesungguhan atau usaha dari 

individu  untuk melakukan pekerjaannya guna 

mencapai tujuan organisasi disamping tujuannya 

sendiri. Munandar (2006) menyimpulkan motivasi kerja 

sebagai suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan 

mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian 

kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujua tertentu. 

Sejalan dengan itu As’ad (2004) mengemukakan bahwa 

motivasi kerja seseorang ikut menentukan besar 

kecilnya prestasinya. Sehingga motivasi kerja 

merupakan bagian yang penting dari kinerja. Sementara 

itu Kartono (2002) mengemukakan bahwa motivasi kerja 

tidak hanya berwujud kebutuhan ekonomis saja tetapi 

dapat juga dalam bentuk kebutuhan psikis untuk aktif 

berbuat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, 

motivasi kerja merupakan suatu kebutuhan dalam diri 

individu yang merupakan dorongan untuk berbuat aktif 
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dalam melakukan dan mencapai tujuan organisasi 

diatas tujuan pribadi. 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai 

motivasi kerja yang mendasari penelitian ini antara lain, 

menurut Wijono (1997), terdapat hubungan yang positif 

antara motivasi kerja dengan kinerja, hal ini didukung 

juga oleh penelitian Landis, Varga, Forgionne dan 

Peeters, Chemers dan Ayman, Lush dan Serpkenci, 

Parker dan Chusmir, dan Ramadass (Wijono, 1997) yang 

menemukan dalam penelitian mereka yaitu adanya 

hubungan posotif antara motivasi kerja berprestasi 

dengan kinerja. Kemudian Siswanto, Swasto dan 

Setiawan (2001) yang menemukan dalam penelitian 

mereka bahwa motivasi instrinsik berpengaruh terhadap 

tingkat kinerja dosen serta Sutiawan (2001) dan Widodo 

(2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa motivasi 

kerja memiliki hubungan yang positif dan sedang 

dengan kinerja. 

Bertolak belakang dengan penelitian Johanis 

(2003) yang menemukan bahwa motivasi memiliki 

hubugan yang positif dan signifikan, pada tingkat 
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kekuatan hubungan yang tinggi dengan kinerja dosen. 

Sementara itu, Sulung dan Sanusi (2007) menemukan 

bahwa motivasi dan kinerja memiliki hubungan yang 

positif dengan kekuatan hubungan yang rendah. Sejalan 

dengan penelitian Sulung dan Sanusi, motivasi kerja 

yang diukur dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik oleh 

Badra dan Prawitasari (2005) memiliki kekuatan 

hubungan yang sedang antara motivasi intrinsik dengan 

kinerja dosen namun memiliki kekuatan hubungan 

yang kuat antara motivasi ekstrinsik dengan kinerja 

dosen. 

Berdasarkan teori motivasi dan penelitian-

penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh motivasi terhadap kinerja dosen. 

H: 3 Adanya pengaruh positif motivasi terhadap kinerja 

dosen. 
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2.6 GAMBAR MODEL DAN KERANGKA PENELITIAN 

Dari definisi dan penjelasan teoritis diatas maka model yang 

bisa dibuat untuk menjawab masalah penelitian sebagai 

berikut: 
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