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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  JENIS DAN SUMBER DATA 

 Jenis data yang di pakai dalam penelitian ini meliputi :  

a. Data Primer, diambil dari responden dosen di 

Universitas PGRI NTT dengan kuisioner yang 

diberikan kepada responden. Selain itu juga akan 

dilakukan wawancara secara lebih mendalam dengan 

beberapa responden dan juga informan kunci.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak di dapat secara 

langsung dari responden, dari data yang dimiliki oleh 

organisasi atau instansi, studi pustaka, penelitian 

terdahulu, literatur dan jurnal yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti.  

 

3.2  POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah dosen di 

Universitas PGRI NTT.  Sampel yang diambil dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 76 dosen tetap dengan menggunakan 

teknik sampling Insidental yaitu teknik penentuan sampel 
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berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara 

kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel. (Sugiyono,2010).   

 

3.3  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.3.1 Kuesioner  

Suatu  metode  dimana  peneliti  menyusun  

daftar  pertanyaan  secara  tertulis kemudian dibagikan 

kepada responden untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian. Isi kuesioner 

terdiri dari: 

1. Identitas responden, yaitu mengenai nama, usia, 

tingkat pendidikan, lama mengajar, dan bagian 

(jabatan pekerjaan).  

2. Pertanyaan mengenai tanggapan responden 

mengenai variabel : kompetensi, motivasi kerja dan 

kinerja dosen.  

Dalam penelitian ini, jawaban yang diberikan oleh 

para responden kemudian diberi skor dengan mengacu 

pada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
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kelompok orang tentang fenomena sosial” (Sugiyono, 

2010). Dengan skala ini, peneliti dapat mengetahui 

bagaimana respon yang diberikan oleh masing-masing 

responden. 

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner secara langsung kepada seluruh dosen tetap 

yang akan dilakukan pada bulan januari 2013 di 

Universitas PGRI NTT – Kupang. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  

data  dalam  metode  survey yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini 

subjek yang di wawancarai adalah beberapa dosen tetap 

yang dianggap sebagai informan kunci.  

 

3.4  TEKNIK ANALISIS  

Analisa regresi adalah analisa yang digunakan untuk 

mencari bagaimana variabel-variabel bebas dan variabel 
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terikat berhubungan pada hubungan fungsional atau sebab 

akibat (Sugiyono, 2005). 

 

3.5 PENGUKURAN KONSEP DAN INDIKATOR KONSEP 

Pengukuran konsep merupakan suatu upaya untuk 

mengkaji atau melihat konsep yang abstrak secara empirik. 

Konsep-konsep tersebut perlu di identifikasikan secara tepat 

agar dapat dilakukan analisis serta tafsiran terhadap data 

yang diperoleh secara tepat pula. Pengukuran konsep 

diperlukan untuk mempermudah dalam menganalisis data, 

yang dibedakan menjadi empat aras pengukuran, yaitu 

nominal, ordinal, interval, dan rasio (Ihallauw, 2008).  

 

3.6  INSTRUMEN PENELITIAN 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengukur tingkat pendidikan, kompetensi dosen dan 

motivasi kerja dengan menggunakan skala psikologi. Yang 

menurut Azwar (2010), skala psikologi memiliki karakteristik 

khusus yang berbeda dengan alat pengumpulan data lainnya 

seperti angket, daftar isian, dan lain sebagainya. Beberapa 

karakteristik skala yang berfungsi sebagai alat ukur psikologis 
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adalah 1.) stimulusnya berupa pertanyaan atau peryataan 

yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur 

melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan, 2.) skala psikologi selalu berisi banyak item 

dan 3.) respon subjek tidak diklasifikasikan dalam benar atau 

salah namun semua jawaban dapat diterima sepanjang 

diberikan jawaban jujur dan sunggh-sungguh. 

Dengan demikian instrumen dalam penelitian ini untuk 

tingkat pendidikan, kompetensi dosen dan skala motivasi 

kerja serta instrumen kinerja dosen. Metode yang digunakan 

dalam pengisian skala adalah pernyataan-peryataan diajukan 

secara tertulis kepada responden dan cara menjawab 

dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

telah disediakan.  

Semua skala yang digunakan dalam penelitian ini 

disusun berdasarkan skala Likert dengan 5 kategori pilihan 

jawaban. Untuk skala kinerja, kompetensi dosen dan motivasi 

pilihan jawabannya adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Biasa Saja (BS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Untuk diketahui, skala kompetensi dosen, penulis 

mengadaptasi dari instrumen penilaian dosen untuk sertifikasi 
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dosen yang dimodifikasi oleh penulis dan hanya disusun 

berdasarkan item favorable saja tanpa adanya item 

unfavorable. Hal ini dimaksudkan agar responden 

memberikan jawaban yang jujur untuk setiap kemampuan 

yang positif. Sedangkan skala motivasi kerja disusun 

berdasarkan item favorable dan item unfavorable yang 

penilaian atas itemnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Alat Ukur Penelitian Skala Kinerja Dosen, Kompetensi 

Dosen  
dan Motivasi Kerja 

 
Peryataan Favorable Peryataan Unfavorable 

Sangat Setuju (SS) = 5 SS = 5 

Setuju (S) = 4 S = 4 

Biasa Saja (BS) = 3 BS = 3 

Tidak Setuju (TS) = 2 TS = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 STS = 1 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini yang diisi 

dalam bentuk angket meliputi data responden seperti usia, 

jenis kelamin, lama mengajar, tingkat pendidikan dan jenjang 

fungsional akademik serta data dari instrumen penelitian 

berupa skala yang diisi oleh responden. 
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3.6.1 Instrumen Kinerja Dosen  

Instrumen Kinerja Dosen dalam penelitian ini 

menggunakan modifikasi dari Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari dosen yang ada di 

Universitas PGRI NTT untuk tahun 2013. Instrumen ini 

merupakan daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3) Pegawai Negeri Sipil termasuk dosen berdasarkan 

peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Kinerja Dosen 
 

Konsep Aspek Indikator 

Kinerja Kesetiaan, adalah tekad dan 
kesanggupan menaati, 
melaksanakan, dan mengamalkan 
sesuatu dengan disertai penuh 
kesadaran dan tanggung jawab. 

Mengutamakan kepentingan 
universitas/fakultas dibandingkan 
kepentingan sendiri 

Berada ditempat tugas dalam segala 
keadaan 

Prestasi Kerja, adalah hasil yang 
dicapai oleh seseorang pegawai 
negeri sipil dalam melaksanakan 
tugas yang dibebankan kepadanya 

Menguasai bidang tugas, dan hal 
yang berhubungan dengan tugas 
mengajar 

Mempunyai keterampilan yang baik 
dan pengalaman yang luas 
mengenai pembelajaran 

Tanggung Jawab, adalah 
kesanggupan seorang pegawai 
dalam menyelesaikan pekerjaan 
yang diserahkan kepadanya 

Menyelesaikan tugas dengan sebaik-
baiknya dan tepat pada waktunya 

Bertanggung jawab atas setiap 
keputusan yang diambil dan 
tindakan yang dilakukan 

 
Ketaatan, adalah kesanggupan 
seseorang untuk menaati segala 
peraturan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku, 
menaati perintah kedinasan yang 
diberikan oleh atasan yang 
berwenang, dan kesanggupan 
untuk tidak melanggar larangan 
yang ditentukan 
 

Menaati peraturan perundang-
undangan dan peraturan 
universitas/fakultas yang berlaku 

Memberikan pelayanan dan 
pengajaran yang lebih baik kepada 
mahasiswa 

Kejujuran, yaitu ketulusan hati 
seseorang dalam melaksanakan 
tugas dan kemampuan untuk tidak 
menyalahgunakan wewenang yang 
diberikan kepadanya 

Melaksanakan tugas dengan iklas 
dan tidak menyalah gunakan 
wewenang 

Melaporkan hasil kerja kepada 
pimpinan fakultas/Universitas 
menurut keadaan yang sebenarnya 

Kerjasama, adalah kemampuan 
seorang untuk berkerjasama 
dengan orang lain dalam 
menyelesaikan suatu tugas yang 
ditentukan sehingga mencapai daya 
guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya 

Menghargai pendapat orang lain, 
dan menerima keputusan yang 
diambil secara sah walapun tidak 
sependapat 

Mampu berkerja sama dengan orang 
lain menurut waktu dan bidang 
tugas yang ditentukan 

Prakarsa, adalah kemampuan 
seseorang untuk mengambil 
keputusan, langkah-langkah, atau 

Berusaha memberikan saran dan 
pendapat baik yang berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas mengajar 
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melaksanakan tugas pokok tanpa 
menunggu perintah 

Berinisiatif dalam menciptakan pola 
mengajar baru yang lebih efektif 

Kepemimpinan, adalah 
kemampuan seseorang untuk 
meyakinkan orang lain sehingga 
dapat dikerahkan secara maksimal 
untuk melaksanakan tugas pokok 

Bertindak tegas dan tidak memihak 

Berusaha memberikan motivasi dan 
dukungan bagi orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

3.6.2 Instrumen Kompetensi Dosen 

Instrumen kompetensi dalam penelitian ini 

menggunakan skala yang indikator-indikatornya 

diadaptasi dari sertifikasi dosen yang didasarkan dari 

Undang-undang No.14 tahun 2005, V Pasal 32 ayat 2 

tentang Guru dan Dosen Negara Republik Indonesia. 

Indikator-indikator dalam skala berdasarkan aspek 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang meliputi 

empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial. (Ruata, 2011) 
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Tabel 3.3 

Blue Print Skala Kompetensi Dosen 
 

Konsep Ciri-ciri Aspek Indikator 

Kompetens
i Dosen 
merupakan 
seperangkat 
pengetahua
n,keterampi
lan dan 
perilaku 
yang harus 
dimiliki oleh 
dosen. 
(Himpunan 
Peraturan 
Perudang-
undangan, 
2009). 

Kompetensi 
Pedagogik : adalah 

kemampuan 
megelola 

pembelajaran 
peserta didik yang 

meliputi, 
pemahaman, 

perancangan dan 
pelaksanaan, 
evaluasi, dan 

pengembangan. 
(himpunan 
peraturan 

perundang-
undangan, 2009) 

- Pengetahuan 

Penguasaan yang cermat akan 
rancangan perkuliahan yang 
disiapkan 

- Keterampilan 

Kemampuan menyampaikan 
pengetahuan yang dimiliki 
dalam kegiatan belajar 
mengajar 

Kemampuan membimbing 
mahasiswa 

- Perilaku 

Kesediaan melakukan refleksi 
dan diskusi (sharing) 
permasalahan pembelajaran 
yang dihadapi 

Kedisiplinan dan kepatuhan 
terhadap aturan akademik 

Memiliki presepsi positif 
terhadap kemampuan 
mahasiswa 

Kompetensi 
Profesional: 
kemampuan 

penguasaan materi 
pembelajaran secara 
luas dan mendalam 

yang memungkinkan 
membimbing peserta 

didik memenuhi 
standar kompetensi 

yang ditetapkan 
dalam standar 

Nasional Pendidikan 
(himpunan 
peraturan 

perundang-
undangan, 2009)  

- Pengetahuan 
Penguasaan akan isu-isu 
penting dan teraktual dalam 
bidang yang diajarkan 

- Keterampilan 

Kemampuan mengikuti 
perkembangan Iptek dan  
pembelajaran  

- Perilaku 
Keterlibatan dalam kaegiatan 
ilmiah organisasi profesi 

Kompetensi 
Kepribadian: 
kemampuan 

kepribadian yang 
mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan 
berwibawa, menjadi 
teladan bagi peserta 
didik, dan berakhlak 

- Keterampilan 

Kemampuan mengendalikan 
diri dalam berbagai situasi dan 
kondisi 

- Perilaku 

Kewibawaan sebagai pribadi 
dosen 

Kearifan dalam mengambil 
keputusan 
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mulia (himpunan 
peraturan 

perundang-
undangan, 2009)   

Kompetensi Sosial : 
kemampuan guru 

sebagai bagian dari 
masyarakat untuk 
berkomunikasi dan 

bergaul secara 
efektif dengan 
peserta didik, 

sesama pendidik, 
tenaga 

kependidikan, orang 
tua dan masyarakat 

(himpunan 
peraturan 

perundang-
undangan, 2009). 

- Keterampilan 
Kemampuan menyampaikan 
pendapat kepada orang lain 

- Perilaku 

Mudah bergaul dikalangan 
sejawat, karyawan, mahasiswa 
dan masyarakat 
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3.6.3 Instrumen Motivasi Kerja 

Instrumen motivasi kerja dalam penelitian ini 

menggunakan skala yang didasarkan pada teori 

Kebutuhan McClelland. Skala ini disusun dalam bentuk 

skala Likert. Sakala diadaptasi dari skala motivasi kerja 

yang disusun Wijono (1997) dengan nilai validitas yang 

bergerak dari 0,21 sampai 0,60 degan tigkat relibilitas 

0,83. Skala ini kemudian dimodifikasi pada beberapa 

bagian, dengan indikator dibuat berdasarkan tiga motif 

yaitu motif afiliasi kekuasaan dan berprestasi. 
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Tabel 3.4 

Blue Print Skala Motivasi Kerja 
 

Konsep  Aspek Indikator 

Motivasi 
Kerja  

Afiliasi merupakan 
keinginan untuk menjalin 

suatu hubungan antar 
personal yang ramah dan 

akrab (McClelland) 

Memiliki rasa empati terhadap orang lain 

Berusaha memantu rekan-rekan kerja 
dalam keadaan apapun 

Senang memberikan pujian kepada rekan 
kerja 

Suka berkumpul dengan rekan kerja saat 
istirahat 

Kekuasaan merupakan 
kebutuhan untuk 

membuat individu lain 
berperilaku sedemikian 
rupa sehingga mereka 
tidak akan berperilaku 

sebaliknya. (McClelland) 

Selalu ingin memimpin kemlompok 

Sering mengeluarkan pendapat 

Senang mengatur orang lain 

Selalu berusaha mendapatkan jabatan yang 
baik 

Berprestasi merupakan 
dorongan untuk melebihi, 

mencapai standar-
standar berusaha keras 

untuk 
berhasil.(McClelland) 

Senang melakukan banyak pekerjaan untuk 
kemajuan organisasi 

Sering bersikap jujur dan tegas  
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3.7 VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Menurut Gozali, 2009, kualitas instrument penelitian 

dapat diuji dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji 

ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi dan akurat 

data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Uji 

validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau tidaknya 

suatu kuesioner dalam mengukur suatu konstruk Ghozali, 

2009. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana data dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda 

bila digunakan pengukuran kembali pada subjek yang sama 

atau dapat dikatakan untuk menunjukan adanya persetujuan 

antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang 

dipakai. Pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus alpha 

Cronbach. Bila nilai alpha  0,6 (Ghozali, 2009). 

Data terlebih dahulu diuji dengan uji asumsi klasik 

meliputi normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, 

agar memenuhi kriteria Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) 

sehingga dapat menghasilkan penduga yang sahih 

(Supramono & Utami, 2004). Lebih lanjut Supramono & 

Utami, 2004 menjelaskan lebih lanjut normalitas dilakukan 

untuk mendeteksi data agar asumsi dalam statistik 
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parametrik terpenuhi, dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Sminornov. Data normal jika nilai uji Kolmogorov-  Sminornov 

lebih dari 0,5. 

 

3.8 UJI  ASUMSI  KLASIK 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

bahwa data itu berdistribusi normal. Selain itu dari 

hasil pengujian normalitas juga dapat menunjukan 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. (Ghozali, 2009) 

pengujian normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov 

Smirnov dan melihat grafik histogram serta P-P Plot Test. 

Pada uji Kolmogorov Smirnov apabila nilai signifikansi > 

0,05 maka dapat disimpulkan data nilai residual 

terdistribusi normal. Normalitas P-P Plot Test di deteksi 

dengan melihat titik-titik yang mengikuti garis linear 

yang bergerak dari bawah ke kanan atas. Sehingga bila 

titik-titik tersebut mengikuti garis linear, berarti data 

terdistribusi normal, dan analisis dapat dilanjutkan 

(santoso, 2000). 
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3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varians berbeda terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Namun jika varians dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik 

yaitu  homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Salah satu cara yang digunakan 

untuk menditeksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

melihat scatter plot (nilai prediksi dependen ZPRED  

dengan residual SRESID). Apabila titik pada grafik 

scatterplot menyebar secara acak diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas (Santoso, 2000). 

 

3.8.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen. Sebab jika terjadi korelasi, 
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maka terdapat masalah multikolinearritas. Pengujian 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dan tolerance. Suatu model regresi yang bebas 

masalah multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai 

VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka 

TOLERANCE mendekati 1 (Santoso, 2000).  

 

3.9 UJI HIPOTESIS 

3.9.1 Analisis Regresi  

Analisis regresi bermaksud untuk meramalkan 

bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau 

lebih variabel independen sebagai prediktor 

dimanipulasi (Sugiyono, 2010). Analisa ini digunakan 

karena jumlah variabel independen dalam penelitian ini 

lebih dari dua. 
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Berdasarkan model persamaan regresi linear sebagai 

berikut: 

 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 

Dimana : 

Y = Kinerja Dosen 

 α = Konstanta 

X1  = Tingkat Pendidikan  

β1 = Koefisien Regresi X1 

X2 = Kompetensi Dosen 

β2 = Koefisien Regresi X2 

X3 = Motivasi Kerja 

β2 = Koefisien Regresi X3 


