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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab IV akan dibahas mengenai deskripsi tempat 

penelitian yaitu di Universitas PGRI NTT, karakteristik 

responden yaitu karakteristik dosen yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini, kemudian hasil reliabilitas dan validitas 

alat ukur yang digunakan, hasil pengukuran variabel, serta uji 

statistik yaitu dengan teknik regresi berganda. 

 

4.1 DESKRIPSI PENELITIAN 

Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia 

(disingkat PGRI) NTT merupakan salah satu perguruan tinggi 

yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Universitas PGRI 

NTT berlokasi di Jalan. Frans Seda (belakang Polres Kupang 

Kota). Universitas PGRI NTT berdiri sejak 18 Juli 1996. 

Universitas PGRI NTT hadir dan melayani dunia pendidikan 

tinggi di NTT , Universitas PGRI NTT bernaung di bawah YPLP 

PT PGRI NTT (Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan 

Perguruan Tinggi PGRI NTT). + kurang lebih terdapat 6033 

orang jumlah mahasiswa aktif pada 5 Fakultas /11 program 

studi. Yakni Fakultas Ekonomi (ekonomi pembangunan, 
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akuntansi dan manajemen), Fakultas Pertanian 

(agroteknologi), Fakultas MIPA (biologi), Fakultas Hukum (limu 

hukum) dan FKIP (Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan 

Bahasa Inggris, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Jasmani, 

Kesehatan dan Rekreasi serta Bimbingan dan Konseling). 

Jumlah mahasiswa Universitas PGRI NTT merupakan jumlah 

terbanyak ke-2 di NTT setelah Universitas Nusa Cendana 

(Undana) Kupang. Dari sisi tenaga pengajar Universitas PGRI 

NTT didukung oleh 76 Dosen Tetap.  

 

4.2  KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Responden dalam penelitian ini seluruhnya adalah 

dosen tetap pada Universitas PGRI NTT. Berdasarkan 

kuesioner yang telah disebarkan, diperoleh karakteristik 

responden mengenai jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan 

dan lama kerja.  

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden 

 
Karakteristik  Kategori  Jumlah 

responden 
Presentase  

Jenis kelamin Laki-laki 
Perempuan 

49 
27 

64.5% 
35.5% 

Usia  25-35 
36-45 
46-55 

37 
20 
19 

49% 
26% 
25% 
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Tingkat 
pendidikan  

Strata 1 
Strata 2 
Strata 3 

10 
64 
2 

13.2% 
84.2% 
2.6% 

Lama kerja 1-5 
6-10 
11-15 
16-20 

39 
19 
14 
4 

51.3% 
25% 

18.4% 
5.3% 

Sumber: Data Biro Kepegawaian Universitas PGRI NTT, 2013 

Tabel 4.1 merupakan tabel karakteristik dari responden 

yang diteliti. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 

jumlah responden lebih didominasi oleh laki-laki yang 

berjumlah 49 orang atau 64.5% sedangkan responden 

perempuan hanya berjumlah 27% atau 35.5%. Hal ini 

menunjukan bahwa dosen yang mengajar pada Universitas 

PGRI NTT lebih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan.  

Data pada tabel di atas menunjukan bahwa jumlah 

responden didominasi oleh dosen yang memiliki usia antara 

25-35 tahun dengan jumlah dosen 37 orang atau 49% 

sedangkan dosen dengan usia 36-45 tahun dengan jumlah 

dosen sebanyak 20 orang atau 26% dan dosen yang berusia 

46-55 tahun sebanyak 19 orang atau 25% dari data ini 

menunjukan bahwa dosen yang mengabdi di Universitas PGRI 

NTT lebih banyak di dominasi oleh dosen berusia 25-35 tahun 

atau dosen muda. 
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Tabel di atas juga menunjukan tingkat pendidikan para 

dosen yang mengajar di Universitas PGRI NTT. Tingkat 

pendidikan yang banyak dimiliki adalah pada jenjang strata 2 

yang berjumlah 64 orang atau 84.2% dan yang paling rendah 

adalah strata 3 yang berjumlah 2 orang atau 2.6%. Adapun 

dosen yang mengajar bukan saja memiliki tingkat pendidikan 

strata 2 dan strata 3 tetapi juga ada strata 1 yang berjumlah 

10 orang atau 13.2%. Tingkat pendidikan ini menunjukan 

bahwa pengembangan SDM melalui studi lanjut kepada para 

dosen di lingkungan Universitas PGRI NTT masih perlu 

ditingkatkan.  

Selain itu, lama kerja yang dimiliki oleh masing-masing 

dosen pun berbeda. Dari data yang di tunjukan pada table 4.1 

yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data responden 

menunjukan bahwa dosen yang mengabdi di Universitas PGRI 

NTT sebanyak 39 orang dosen atau 51.3%, yang mengabdi 

kurang lebih 1-5 tahun. Sebanyak 19 orang atau 25% 

mengabdi selama 6-10 tahun, 14 orang dosen atau 18.4% 

mengabdi selama 11-15 tahun dan pengabdian selama 16-20 

tahun  terdapat 4 orang dosen senior  atau 5.3% yang 

mengabdi di Universitas PGRI NTT. Hal ini menunjukan 
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bahwa sebagian besar dosen yang mengabdi di Universitas 

PGRI NTT di dominasi oleh dosen-dosen baru atau dosen yang 

memiliki pengalaman kerja masih sedikit.  

 

4.3  PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN 

4.3.1  Uji Validitas 

Pengujian validitas digunakan untuk mengetahui 

keakuratan instrument penelitian yang digunakan 

sehingga mampu mengukur variabel kunci yang sedang 

diteliti (supramono dan utami, 2004). Validitas suatu 

item tergantung pada taraf signifikansi. Uji signifikansi 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n – k. 

dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah 

jumlah konstruk (Ghozali, 2009). Bila nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel, maka instrument dianggap valid dan 

sebaliknya. 

Hasil pegujian tabel 4.2 menunjukan bahwa 

semua instrument terditeksi valid dikarenakan nilai r 

hitungnya lebih besar dari nilai r tabel, sehingga dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut.  
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Tabel 4.2 
Hasil uji validitas instrument penelitian 

Variabel  Indikator  r hitung  r tabel Keterangan  
Kinerja (Y) Y.1 

Y.2 
Y.3 
Y.4 
Y.5 
Y.6 
Y.7 
Y.8 
Y.9 
Y.10 
Y.11 
Y.12 
Y.13 
Y.14 
Y.15 
Y.16 

0.405 
0.309 
0.515 
0.495 
0.454 
0.463 
0.528 
0.521 
0.301 
0.518 
0.434 
0.468 
0.607 
0.585 
0.497 
0.602 

0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 

Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid  

Kompetensi 
(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 
X2.4 
X2.5 
X2.6 
X2.7 
X2.8 
X2.9 
X2.10 
X2.11 
X2.12 
X2.13 
X2.14 

0.656 
0.475 
0.614 
0.600 
0.438 
0.604 
0.609 
0.533 
0.430 
0.579 
0.779 
0.649 
0.687 
0.638 

0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 

Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 

Motivasi (X3) X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 
X3.5 
X3.6 
X3.7 
X3.8 
X3.9 
X3.10 
X3.11 
X3.12 
X3.13 
X3.14 

0.302 
0.590 
0.715 
0.301 
0.448 
0.278 
0.420 
0.256 
0.454 
0.470 
0.537 
0.552 
0.481 
0.487 

0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 
0.2257 

Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 
Valid  
Valid 

Sumber: Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013 
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Tabel 4.2 uji validitas terhadap instrumen yang 

dipakai dalam penelitian ini menujukan bahwa nilai r 

tabel yang diperoleh sebesar 0.2257 lebih kecil dari nilai r 

hitung pada semua instrumen. Oleh karena nilai r hitung 

lebih besar dari nilai r tabel maka semua instrumen yang 

dipakai dalam penelitian ini dianggap valid dan layak 

untuk digunakan dalam penelitian dan pengolahan data.  

 
 

4.3.2   Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana data dapat memberikan hasil yang relatif 

tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada 

subjek yang sama atau dapat dikatakan untuk 

menunjukan adanya persetujuan antara sesuatu yang 

diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Dalam 

pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus alpha 

Cronbach. Sedangkan untuk reliabilitas, bila nilai alpha 

> 0.6 maka instrument yang digunakan adalah reliabel 

(Ghozali, 2009). 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Alpha Hitung Alpha Cronbach Kriteria  
Kinerja  0.856 0.6 Reliabel  

Kompetensi 0.899 0.6 Reliabel 
Motivasi 0.795 0.6 Reliabel 

 Sumber: Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013 

Berdasarkan tabel 4.3 uji reliabilitas, maka dapat 

diketahui nilai alpha cronbach yang dipakai adalah 0.6 

sedangkan nilai alpha hitung pada semua variabel 

berada di atas 0.6 hal ini menunjukan bahwa semua 

indikator dalam penelitian ini adalah reliabel dan layak 

dipakai untuk pengujian dalam penelitian ini.  

 

4.4 STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dibahas statistik  deskriptif  secara 

keseluruhan dari setiap konsep berdasarkan mean atau rata-

rata, standar devisiasi, minimum, dan maksimum. Selain itu, 

juga akan dibahas statistik deskriptif dari setiap pertanyaan 

yang menitiberatkan pada rata-rata. Rata-rata tersebut akan 

dikategorikan mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan 

sangat setuju untuk menginterpretasikan jawaban responden 

terhadap setiap pertanyaan dari ketiga konsep. 
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4.4.1 Kinerja Dosen 

Kinerja adalah suatu keberhasilan dari suatu 

individu dalam suatu tugas dalam pekerjaannya. Untuk 

melihat profile kinerja dari para responden yakni dosen 

tetap di Universitas PGRI NTT, maka diajukan 16 

pertanyaan kepada 76 orang dosen yang menjadi 

responden dalam penelitian ini. Tabel 4.4 merupakan 

data statistik deskriptif tentang pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengukur kinerja dosen di Universitas PGRI NTT. 
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Tabel 4.4 
Statistik deskriptif rata-rata variable penelitian Kinerja (n=76) 

No Indikator empiric Min max Mean 
Standar 
deviasi 

1 Mengutamakan kepentingan universitas/fakultas dibandingkan kepentingan 
sendiri 

3 5 4.64 0.534 

2 Berada ditempat tugas dalam segala keadaan 2 5 4.28 0.602 
3 Menguasai bidang tugas, dan hal yang berhubungan dengan tugas mengajar 3 5 4.57 0.550 
4 Mempunyai keterampilan yang baik dan pengalaman yang luas mengenai 

pembelajaran 
3 5 4.49 0.554 

5 Menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya 3 5 4.46 0.576 
6 Bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang 

dilakukan 
3 5 4.49 0.600 

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

3 5 4.51 0.683 

8 Memberikan pelayanan dan pengajaran yang lebih baik kepada mahasiswa 3 5 4.58 0.572 
9 Melaksanakan tugas dengan iklas dan tidak menyalah gunakan wewenang 3 5 4.54 0.552 
10 Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan fakultas/Universitas menurut 

keadaan yang sebenarnya 
3 5 4.49 0.529 

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

3 5 4.46 0.576 

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

3 5 4.50 0.554 

13 Berusaha memberikan saran dan pendapat baik yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas mengajar 

3 5 4.53 0.577 

14 Berinisiatif dalam menciptakan pola mengajar baru yang lebih efektif 3 5 4.57 0.550 
15 Bertindak tegas dan tidak memihak 4 5 4.57 0.499 
16 Berusaha memberikan motivasi dan dukungan bagi orang lain 3 5 4.55 0.575 

Rata-rata kinerja dosen 3.00 5.00 4.51 0.568 
Sumber: Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013  



89 
 

Tabel 4.4 rata-rata kinerja dosen menunjukan 

bahwa rata-rata kinerja dosen Universitas PGRI NTT 

yaitu 4.51 yang terletak pada interval 4.21-5.00. ini 

berarti bahwa responden sangat setuju atau memiliki 

kinerja yang sangat baik. Standar deviasi 0.568 

menunjukan dispersi untuk variabel kinerja relatif tinggi. 

Dalam pengukuran konsep kinereja dosen 

terdapat empat indikator yang menunjukan bahwa 

responden cenderung memiliki kinerja yang baik. Yang 

pertama, dengan rata-rata nilai sebesar 4.64 responden 

sangat setuju apabila mengutamakan kepentingan 

Universitas atau Fakultas diatas kepentingan pribadi. 

Untuk lebih meningkatkan kinerja dari para dosen pada 

Univeristas PGRI NTT. Kedua, dengan memiliki kinerja 

yang baik para responden mampu memberikan 

pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik kepada 

para mahasiswa. Kinerja yang baik yang dimiliki oleh 

para dosen dapat meningkatkan proses pembelajaran. 

Hal ketiga yakni ada beberapa poin yang sejajar 

dan mampu membuat kinerja dosen lebih baik yaitu para 

dosen menguasai bidang tugas, dan hal yang 
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berhubungan dengan tugas mengajar. Sehingga 

pembelajaran yang dilakukan lebih efektif dan terarah. 

Selalu berinisiatif dalam menciptakan pola mengajar 

baru yang lebih efektif, hal ini dilakukan agar para 

mahasiswa lebih aktif dalam situasi belajar dan tidak 

mengalami kejenuhan. Bertindak tegas dan tidak 

memihak, tindakan yang adil mampu menimbulkan rasa 

persamaan dan kedekatan bagi para mahasiswa sehingga 

semua mahasiswa merasa nyaman dan sama-sama 

merasa dihargai. Ketiga hal ini memiliki nilai rata-rata 

yang sama yakni sebesar 4.57.  

Selanjutnya terdapat indikator yang kinerja yang 

memiliki nilai rata-rata rendah atau yang termasuk 

dalam kategori jawaban netral dengan nilai rata-rata 

sebesar 4.28 berarti responden merasa bahwa walaupun 

memiliki kinerja yang baik, para dosen tidak selau 

berada ditempat tugas dalam segala keadaan 

dikarenakan tugas dari para dosen yang berbeda dari 

pegawai kantoran. Kebanyakan dosen mengajar dan  

hadir ditempat tugas berdasarkan jadwal mengajar yang 

telah ditentukan, karena tak jarang para dosen pun 
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melakukan tugas atau mengajar pada sore hari diluar 

jam kerja biasa.  

 

4.4.2 Kompetensi Dosen 

Kompetensi dosen merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki oleh dosen. Empat aspek yang mempengaruhi 

kompetensi dosen yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan 

kompetensi sosial. Untuk melihat lebih jauh bagaimana 

kompetensi dosen dari para responden, maka diajukan 

14 pertanyaan yang digunakan untuk menilai 

kompetensi dari dosen di Universitas PGRI NTT.  
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Tabel 4.5 
Statistik deskriptif rata-rata variabel penelitian Kompetensi (n=76) 

 
No Indikator empiric Min max Mean Standar 

deviasi 
1 Penguasaan yang cermat akan rancangan perkuliahan yang 

disiapkan 3 5 4.53 0.528 

2 Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik 4 5 4.47 0.503 
3 Kemampuan menyampaikan pengetahuan yang dimiliki 

dalam kegiatan belajar mengajar 3 5 4.45 0.551 

4 Kemampuan membimbing mahasiswa 3 5 4.39 0.591 
5 Memiliki presepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa 3 5 4.39 0.544 
6 Penguasaan akan isu-isu penting dan actual dalam bidang 

yang diajarkan 3 5 4.37 0.538 

7 Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (sharing) 3 5 4.38 0.610 
8 Kemampuan mengikuti perkembangan ipteks dan 

perkembangan dibidang pembelajaran 3 5 4.49 0.600 

9 Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi 3 5 4.24 0.671 
10 Kewibaan sebagai pribadi dosen 3 5 4.43 0.639 
11 Kearifan dalam mengambil keputusan 3 5 4.38 0.632 
12 Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan 

kondisi 2 5 4.37 0.670 

13 Kemampuan menyampaikan pendapat kepada orang lain 3 5 4.36 0.582 
14 Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, mahasiswa, 

dan masyarakat 3 5 4.59 0.546 

Rata-rata kompetensi dosen 3.00 5.00 4.42 0.586 
Sumber: Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013 
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Tabel 4.5 kompetensi dosen menunjukan bahwa 

rata-rata kompetensi dosen berada pada interval 4.21-

5.00 yaitu dengan rata-rata sebesar 4.42. Hal ini 

menunjukan bahwa rata-rata responden sangat setuju 

atau kompetensi sebagai dosen sangat baik. Nilai standar 

deviasi sebesar 0.586 menunjukan dispersi rata-rata 

untuk konsep kompetensi dosen relatif baik. Dengan 

demikian hasil menunjukan bahwa jawaban responden 

menyebar ke setiap kategori.  

Dalam pengukuran konsep kompetensi dosen, 

terdapat tiga indikator yang menunjukan nilai rata-rata 

tertinggi dan tergolong dalam kategori sangat setuju. 

Pertama, dengan nilai rata-rata sebesar 4.59, 

menunjukan dosen yang memiliki kompetensi baik 

mampu untuk bergaul dengan kalangan dosen, para 

karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Hal ini 

menimbulkan rasa kekompakan sehingga mampu untuk 

berkerja sama dengan baik dalam segala bidang tugas 

untuk mencapai kualitas yang baik. Kedua, responden 

cenderung menguasai dengan cermat akan rancangan 

perkuliahan yang disiapkan. Agar penyampaiakan materi 
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berjalan baik dan  proses pembelajaran lebih aktif, yang 

diketahui dari nilai rata-rata 4.53. Indikator terakhir 

kompetensi yang dimiliki oleh responden mampu untuk 

mengikuti perkembangan ipteks dan perkembangan 

dibidang pembelajaran. Sehingga hal-hal baru dapat 

langsung diterapkan dan diaktualisasikan dalam proses 

pembelajaran.  

Responden dalam penelitian ini kurang terlibat 

dalam mengikuti kegiatan ilmiah organisasi profesi. Hal 

ini terlihat dari indikator yang menunjukan jawaban 

terendah yaitu sebesar 4.24, dimana sebagaian besar 

responden memiliki sikap netral bahkan cenderung tidak 

mengikuti kegiatan ilmiah organisai profesi. Hal ini 

sejalan dengan karakteristik responden yakni sebagian 

besar responden dalam penelitian ini sementara 

melanjutkan studi.   

 

4.4.3 Motivasi Kerja 

Motivasi adalah suatu  dorongan dalam diri 

manusia yang menggerakan kehidupannya untuk 

mencapai suatu yang ingin dicapai atau tujuan 
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hidupnya. Ada tiga motif dalam variabel motivasi yakni 

motif afiliasi, kekuasaan, dan berprestasi. Untuk 

mengetahui motivasi dari para responden dalam 

penelitian ini maka diajukan 14 pertanyaan kepada 

masing-masing responden melalui kuesioner yang 

dibagikan kepada setiap dosen tetap di Univeristas PGRI 

NTT.     
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Tabel 4.6 
Statistik deskriptif rata-rata variabel penelitian Motivasi (n=76) 

 
No  Indikator empiric  Min  max Mean  Standar 

deviasi 
1 Memiliki rasa empati terhadap orang lain 4 5 4.54 .502 
2 Berusaha membantu rekan-rekan kerja dalam 

keadaan apapun 3 5 4.37 .585 

3 Senang memberikan pujian kepada rekan kerja  3 5 4.32 .637 
4 Suka berkumpul dengan rekan kerja saat 

istirahat 3 5 4.20 .674 

5 Selalu ingin memimpin kelompok  2 5 3.91 .786 
6 Sering mengeluarkan pendapat 3 5 4.11 .665 
7 Sering mengatur orang lain 1 5 3.34 1.184 
8 Selalu berusaha mendapatkan jabatan yang 

baik 1 5 3.33 1.136 

9 Senang melakukan banyak pekerjaan untuk 
kemajuan organisasi 2 5 4.17 .661 

10 Sering bersikap jujur dengan tegas 3 5 4.46 .599 
11 Senang melakukan pekerjaan yang menantang 2 5 4.25 .733 
12 Senang berkerja dalam kelompok  3 5 4.33 .575 
13 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan 

pekerjaan 3 5 4.62 .516 

14 Cenderung bosan pekerjaan yang rutin 1 5 3.49 1.371 
Rata-rata Motivasi Kerja 2.42 5.00 4.10 0.759 

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013  
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Tabel 4.6 motivasi kerja dosen menunjukan 

bahwa rata-rata responden adalah 4.10 yang berada 

pada interval 3.41-4.20. Hal ini menunjukan bahwa rata-

rata respon setuju terhadap motivasi kerja atau motivasi 

kerja dosen Universitas PGRI NTT adalah baik. Standar 

deviasi 0.759 menunjukan disperse netral atau nilai yang 

rata-rata. Dengan demikian hasil menunjukan bahwa 

jawaban responden menyebar ke dalam lima kategori. 

Terdapat tiga indikator dalam pengukuran konsep 

motivasi kerja, dengan nilai rata-rata tertinggi dan 

tergolong dalam ketegori sangat setuju. Pertama, dengan 

rata-rata nilai sebesar 4.62, menunjukan bahwa 

responden sangat bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Kedua, dengan rata-rata nilai 

sebesar 4.54 memiliki rasa empati terhadap orang lain. 

Terakhir, responden selalu bersikap jujur dan tegas 

dalam bertindak. Ketiga hal ini merupakan indikator 

yang memperlihatkan bahwa responden memiliki 

motivasi kerja yang baik. 

Responden dalam penelitian ini bersikap biasa 

saja atau kurang termotivasi dalam upaya untuk 
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memperoleh jabatan yang baik. Hal ini diperkuat dengan 

indikator yang menunjukan rata-rata jawaban terendah 

yaitu sebesar 3.33, dimana sebagian besar responden 

memiliki sikap yang netral bahkan cenderung kurang 

berupaya dalam usaha mendapatkan jabatan yang baik. 

 

4.5 UJI ASUMSI KLASIK 

4.5.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal 

atau mendekati normal (Ghozali, 2009). Uji normalitas 

data yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan pedoman bahwa jika nilai uji Kolmogorov-

Smirnov masing-masing variabel yang digunakan 

signifikan pada α > 5% (0.05), maka dapat disimpulkan 

bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal 

(Supramono dan Utami,2004:82). 
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Tabel 4.7 
Uji normalitas data 

Variabel  Kolmogorov 
smirnov 

Signifikansi  Keterangan  

Kinerja dosen  1.002 0.268 Normal  
Kompetensi 

dosen 
0.885 0.414 Normal  

Motivasi Kerja 0.607 0,856 Normal  
Sumber: Lampiran 6 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013 

Hasil pengujian pada tabel 4.7 menunjukan 

bahwa nilai uji kolmogrov smirnov untuk semua variabel 

memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0.05 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam 

penelitian ini terdistribusi secara normal.  

 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang digunakan terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, metode 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).   

Jika titik-titik dalam grafik plot tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
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Tabel 4.8 
Uji multikolinearitas 

 
Variabel  Tolerance  VIF 

Tingkat Pendidikan 0.991 1.009 
Kompetensi dosen 0.644 1.552 

Motivasi kerja 0.640 1.563 
Sumber: Lampiran 6 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013 

Untuk menditeksi adanya multikolinearitas pada 

model regresi dari hasil output SPSS yang ditujukan 

pada tabel 4.8, maka dapat dilihat tolerance dari masing-

masing variabel independen berada diatas nilai cut off 

sebesar 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) untuk masing-masing variabel 

independen berada dibawah nilai cut off sebesar 10. Hasil 

pegujian ini menunjukan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas antar variabel independen yang ada. 

 

4.6 ANALISIS DATA 

H1: Adanya pengaruh positif tingkat pendidikan 

terhadap kinerja dosen. 
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Tabel 4.9 
Hasil regresi pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

kinerja dosen 
Model  Cooficient  t-value p-value 

(sign) 
F R2 

Regresi  - -  0.361 0.005 
(Constant) 4.623 24.852 0.000   

Tingkat 
Pendidikan 

(TP) 

-0.058 -0.601 0.550   

Sumber: Lampiran 7 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013 

Dari tabel diketahui besarnya koofisien determinasi (R2) 

adalah 0.005, hal ini berarti 0.5% variasi kinerja dosen bisa 

dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan. Sedangkan 99.5% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Tabel 4.9 

memberikan gambaran tidak adanya pengaruh positif tingkat 

pendidikan terhadap kinerja dosen. Hal ini ditunjukan dengan 

nilai koofisien arah regresi tingkat pendidikan (β1) yang negatif 

yaitu sebesar -0.058. lebih lanjut hasil perhitungan 

menunjukan nilai probabilitas (p-value) yang tidak signifikan, 

yaitu sebesar 0.550 (>0.005). dengan demikian, H1 yang 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja dosen ditolak. 
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H2: Adanya pengaruh positif Kompetensi Dosen 

terhadap Kinerja Dosen. 

Tabel 4.10 
Hasil regresi pengaruh kompetensi dosen terhadap 

kinerja dosen 
Model  Cooficient  t-value p-value 

(sign) 
F R2 

Regresi  - -  78.886 0.516 
(Constant) 1.891 6.397 0.000   

Kompetensi 
dosen (kom) 

0.594 8.882 0.000   

Sumber: Lampiran 7 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013 

Dari tabel diketahui besarnya koefisien determinasi (R2) 

adalah 0.516, hal ini berarti 51,6% variasi kinerja dosen bisa 

dijelaskan oleh variabel kompetensi dosen. Sedangkan sisanya 

48,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. 

Tabel 4.10 memberikan gambaran adanya pengaruh positif 

kompetensi dosen terhadap kinerja dosen. Hal ini ditujukan 

dengan nilai koefisien arah regresi kompetensi dosen (β1) yang 

positif, yaitu sebesar 0.594. Lebih lanjut hasil perhitungan 

menunjukan nilai probabilitas (p-value) yang signifikan, yaitu 

sebesar 0.000 (< 0.05). Dengan demikian, H2 yang menyatakan 

bahwa kompetensi dosen mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja dosen diterima atau dengan kata lain 

semakin tinggi kompetensi dosen, maka semakin baik kinerja 

para dosen. 
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H3: Adanya pengaruh positif Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Dosen. 

Tabel 4.11 
Hasil regresi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

dosen 
Model  Cooficient  t-value p-value 

(sign) 
F R2 

Regresi     28.500 0.278 
(Constant) 2.863 9.215 0.000   
Motivasi 

kerja (Mot) 
0.402 5.338 0.000   

Sumber: Lampiran 7 Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013 

Dari tabel diketahui besarnya koefisien determinasi (R2) 

adalah 0.278, hal ini berarti 27,8% variasi kinerja dosen bisa 

dijelaskan oleh variabel motivasi kerja. Sedangkan sisanya 

72,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. 

Tabel 4.11 memberikan gambaran adanya pengaruh positif 

motivasi kerja terhadap kinerja dosen. Hal ini ditujukan 

dengan nilai koefisien arah regresi motivasi kerja (β1) yang 

positif, yaitu sebesar 0.402. Lebih lanjut hasil perhitungan 

menunjukan nilai probabilitas (p-value) yang signifikan, yaitu 

sebesar 0.000 (< 0.05). Dengan demikian, H3 yang menyatakan 

bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja dosen diterima atau dengan kata lain semakin tinggi 

motivasi kerja, maka semakin baik kinerja dosen. 
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4.7 PEMBAHASAN 

Hasil penelitian mengenai aspek sumber daya manusia 

yang berkaitan dengan tingkat kinerja dosen telah didapatkan 

hasil bahwa variabel tingkat pendidikan, kompetensi dosen 

dan motivasi kerja secara parsial maupun bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap kinerja dosen di Universitas PGRI 

NTT.    

Kinerja menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, 

Hunt dan Osborn (2001) menyatakan bahwa kinerja adalah 

pencapaian prestasi secara kuantitas maupun kualitas baik 

secara idividu, kelompok maupun organisasi. Peryataan ini 

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. Ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja dosen salah satunya yakni 

faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor bawaan dari lahir 
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dan faktor yang diperoleh ketika ia berkembang. Dalam 

penelitian ini faktor internal merupakan faktor yang dipakai 

dalam melihat kinerja dosen yakni ketiga variabel, tingkat 

pendidikan, kompetensi dan motivasi kerja. 

 

4.7.1 Hipotesis 1 (adanya pengaruh positif tingkat 

pendidikan terhadap kinerja dosen)  

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat 

pendidikan dari responden tidak berpengaruh terhadap 

kinerja. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian 

hipotesis 1, dimana tingkat pendidikan berpengaruh 

negatif artinya tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja dari para dosen di Universitas PGRI 

NTT. Tingkat pendidikan dari para responden di 

dominasi oleh 64 dosen yang berjenjang strata dua 

dengan presentasi 84.2%. Adapun 10 orang dosen 

dengan tingkat pendidikan strata satu dengan 

presentasi 13,2% dan presentasi 2,6% sebanyak 2 orang 

dengan pendidikan strata tiga. Walapun sebagian besar 

dosen memiliki tingkat pendidikan dengan jenjang 
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strata dua namun tidak berpengaruh terhadap kinerja 

dosen.  

Hasil perhitungan statistik regresi dengan nilai 

koefisien arah regresi tingkat pendidikan yang negatif 

yaitu sebesar -0.058 sehingga dalam uji regresi tidak 

signifikan. Hal ini menunjukan bahwa jarak antara 

tingkat pendidikan strata satu, strata dua dan strata 

tiga tidak berpengaruh dari para responden. Artinya 

walaupun tingkat pendidikannya berjenjang strata satu, 

strata dua dan strata tiga sama-sama memiliki kinerja 

yang baik. Jadi kinerja yang baik dalam penelitian ini 

tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari 

responden. 

Berdasarkan pada deskripsi variabel tingkat 

pendidikan dosen, nampak bahwa responden memiliki 

tingkat pendidikan yang masuk dalam kategori sedang. 

Jumlah dosen yang berpendidikan strata dua yang 

terdiri dari 84.2% sangat mendominasi. Dengan jumlah 

yang mendominasi sangat berpengaruh pada proses 

kegiatan belajar mengajar dan penguasaan materi 

pembelajaran. Hal ini diketahui berdasarkan pada hasil 
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wawancara singkat dengan mahasiswa dan dosen. 

Bahwa dosen dengan tingkat pendidikan strata satu 

memiliki penguasaan materi dan pemahaman 

pembelajaran yang baik, sama hal nya dengan dosen 

yang berpendidikan strata dua.  

Hal yang demikian tidak jauh berbeda dengan 

pemahaman dan penguasaan materi antara dosen 

berpendidikan strata dua dan yang berpendidikan strata 

tiga. Hal ini juga bisa disebabkan oleh karena masih 

minimnya pengembangan karier bagi para dosen di 

Universitas PGRI NTT. Hasil pengujian hipotesis ini 

tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tanjung 

(2011), bahwa tingkat pendidikan dan insentif 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini juga berbeda dengan 

penelitian Hermiati (2008), bahwa tingkat pendidikan, 

pelatihan, dan motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai.  
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4.7.2 Hipotesis Dua (Adanya pengaruh positif Kompetensi 

Dosen terhadap Kinerja Dosen) 

Selanjutnya, 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. Hal dibuktikan dengan temuan dari hasil 

pengujian hipotesis 2, yang sejalan. Responden yang 

merupakan dosen di Universitas PGRI NTT dimana 

kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja dosen. 

Artinya semakin tinggi kompetensi dosen semakin tinggi 

pula kinerja dosen. Dari pengujian statistik deskripsi 

nilai minimum variabel kompetensi berada pada 3.00 

dan nilai maximal 5.00 dengan rata-rata nilai mean 4.42 

hasil ini menunjukan bahwa nilai kompetensi dosen 

tinggi atau sangat baik dan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja.   

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan 

penelitian yang dikemukakan oleh, Yani (2005) 
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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, 

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. 

 

4.7.3 Hipotesis Tiga (adanya pengaruh positif Motivasi 

kerja terhadap Kinerja dosen) 

Variabel terakhir yang diteliti adalah motivasi 

kerja, hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja dosen. Hal ini 

dibuktikan  oleh hasil pengujian hipotesis 3, dimana 

semakin tinggi motivasi kerja dari para dosen maka 

semakin tinggi pula kinerja dari para dosen. Motivasi 
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kerja dari para responden yang adalah dosen di 

Universitas PGRI yang sebagian besar di dominasi oleh 

dosen-dosen muda dengan usia 25-35 tahun sebanyak 

37 orang dengan presentasi 49% dan kebanyakan 

diantaranya adalah dosen baru yang memiliki 

pengalaman mengajar 1-5 tahun. Sekalipun responden 

memiliki pengalaman mengajar 1-5 tahun namun 

memiliki motivasi kerja yang tinggi. Demikian pula 

dengan responden yang memiliki pengalaman 16-20 

tahun sama-sama memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Berdasarkan statistik deskriptif nilai minimum motivasi 

kerja 2.42 dan nilai maximum 5.00 dengan nilai mean 

4.10 hasil statistik deskrptif ini menunjukan nilai  

motivasi kerja yang tinggi berpengaruh positif terhadap 

kinerja dosen.  

Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian 

sebelumnya 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 
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menemukan dalam penelitian mereka yaitu adanya 

hubungan positif 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. 


