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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan yang diambil akan menjadi 

dasar penyusunan implikasi baik dari aspek teoritis maupun 

praktis. 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

tingkat pendidikan, kompetensi dosen dan motivasi kerja 

terhadap kinerja dosen di Universitas PGRI NTT.Hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini sebanyak tiga 

hipotesis dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

5.1.1 Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja 

dosen 

Hasil pengujian pada hipotesis pertama untuk 

menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja 

dosen, didapati bahwa tingkat pendidikan dari para 

responden tidak berpengaruh terhadap kinerja dari para 

dosen.Sehingga hipotesis yang menyatakan adanya 
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pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja dosen 

ditolak.Hal ini dikarenakan hasil perhitungan statistik 

regresi dengan nilai koefisien arah regresi tingkat 

pendidikan yang negative 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. 

 

5.1.2 Pengaruh kompetensi terhadap kinerja dosen 

Hasil pengujian pada hipotesis kedua untuk 

menguji pengaruh kompetensi dosen terhadap kinerja 

dosen, menunjukan hasil yang berbeda dengan hasil 

pengujian pada hipotesis pertama yaitu ada pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja dosen.Sehingga hipotesis 

awal yang menyatakan adanya pengaruh kompetensi 
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terhadap kinerja dosen diterima. Hal ini dikarenakan 

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.   

 

5.1.3 Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

dosen 

Pengujian pada hipotesis ketiga untuk menguji 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen 

menunjukan hasil yang sama dengan variabel 

kompetensi. Terdapat pengaruh antara motivasi kerja 

terhadap kinerja dosen.Sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh motivasi terhadap 

kinerja dosen diterima. Hal ini dikarenakan 

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  
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motivasi kerja yang tinggi berpengaruh positif terhadap 

kinerja dosen.  

 

5.2 Implikasi 

Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian, dapat 

dikemukakan hal-hal yang merupakan implikasi teoritis dan 

implikasi terapan.Implikasi teoritis berkenan dengan 

sumbangan penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan, 

sedangkan implikasi terapan mencangkup saran-saran yang 

bermanfaat bagi praktisi. 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Penelitian yang dilakukan oleh Ruata (2011) 

kompetensi dosen dan motivasi kerja sebagai prediktor 

kinerja dosen menunjukan bahwa kompetensi dosen 

dan motivasi kerja menjadi prediktor terhadap kinerja 

dosen. Penelitian lain juga di lakukan oleh Tanjung 

(2011), bahwa tingkat pendidikan dan insentif 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini juga berbeda dengan 
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penelitian Hermiati (2008), bahwa tingkat pendidikan, 

pelatihan, dan motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai.Suparno (2005) dan 

Jani (2009) dengan meneliti kompetensi dan motivasi 

kerja pada guru juga menunjukan hal yang sama bahwa 

terdapat pengaruh yang simultan antara kompetensi 

dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan melakukan penelitian pada dosen di Universitas 

PGRI NTT, mendapatkan hal yang sedikit 

berbeda.Dengan menambahkan variabel tambahan yaitu 

variabel tingkat pendidikan untuk melihat pengaruhnya 

terhadap kinerja dosen, pada penelitian sebelumnya 

oleh Tanjung (2011) dan Hermiati (2008) menunjukan 

pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap 

kinerja.Namun yang peneliti dapati bahwa tingkat 

pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 

dosen.Hal ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya.Tak adanya pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap kinerja pada organisai jasa seperti Univesitas 
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PGRI NTT.Hal ini menunjukan bahwa Universitas PGRI 

NTT berupaya dalam meningkatkan kompetensi dan 

motivasi namun kurang dalam usaha pengembangan 

karir dan study lanjut bagi para dosen. Hal inilah yang 

manjadikan perbedaan dari hasil penelitian pada 

organisasi profit seperti perusahaan dan non profit 

seperti pemerintahan dan universitas. Serta juga 

menimbulkan perbedaan antara universitas PGRI dan 

yang lainnya. 

Penelitian ini memberikan warna baru dalam 

khasanah penelitian pengaruh tingkat pendidikan, 

kompetensi, dan motivasi kerja terhadap kinerja. Warna 

baru yang dimaksudkan adalah tidak semua hal yang 

ada dalam faktor internal dari dalam diri seseorang 

seperti faktor  tingkat pendidikan, kompetensi dan 

motivasi memiliki hasil yang sama dengan penelitian 

pada universitas lainnya atau organisasi lainnya. 

Sehingga dalam pengembangan ilmu manajemen, 

Khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia sangat 

diperlukan pengembangan dan peningkatan SDM dalam 
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suatu organisasi karna SDM atau dosen merupakan 

bagian vital dalam Universitas, untuk itu perlu 

dikembangkan agar dapat meningkatkan kualitas dan 

menjawab kebutuhan universitas dan masyarakat. 

5.2.2 Implikasi Terapan 

Berdasarkan kesimpulan dan Implikasi teoritis 

yang telah dipaparkan, selanjutnya perlu dikembangkan 

implikasi terapan yang diharapkan mampu memberikan 

sumbangan teoritis terhadap praktek manajemen. 

Implikasi terapan dapat diturunkan dari teori yang 

dibangun dan didasarkan pada penelitian yang yang 

telah dilakukan. Berdasarkan dari hasil penelitian ini 

beberapa kebijakan universitas yang dapat disarankan 

sebagai berikut: 

1. Dari segi kinerja dosen, berdasarkan hasil uji 

statistik deskripsi kinerja. Universitas PGRI perlu 

meningkatkan jumlah kehadiran para dosen. 

Menghimbau para dosen untuk berada ditempat 

tugas dalam segala keadaan agar memudahkan 
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mahasiswa dalam proses bimbingan dan belajar 

mengajar. 

2.  Dari segi tingkat pendidikan, perlunya 

mengoptimalkan SDM dengan mengikuti 

pengembangan karier agar kualifikasi dari para 

dosen lebih ditingkatkan untuk menghasilkan 

kualitas pengajaran yang lebih baik. Disamping itu 

juga Universitas PGRI NTT perlu memberikan 

kesempatan bagi para dosen untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan para 

dosen mengikuti pengembangan karir yang jelas. 

3. Dari segi kompetensi, pihak Universitas PGRI NTT 

perlu mengembangkan kompetensi yang dimiliki para 

dosen yakni dengan mengadakan pelatihan-

pelatihan, workshop atau mengikutsertakan dosen 

dalam pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan 

kompetensi para dosen. Serta memberikan bantuan 

dana dan mendukung dosen dalam penulisan karya 

ilmiah atau penelitian-penelitian untuk 

pengembangan kompetensi. Universitas juga perlu 
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mengadakan studi banding dengan perguruan tinggi 

di dalam dan luar negeri. 

4. Dari segi Motivasi, berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif variabel motivasi Universitas PGRI perlu 

menigktakan motivasi dari para dosen untuk 

berusaha dan bersaing dalam memperoleh jabatan 

yang baik. Universitas juga perlu berupaya untuk 

mempertahankan motivasi para dosen agar tetap 

baik dan stabil, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal 

berkaitan dengan motivasi itu sendiri. Sebagai contoh 

dosen yang memiliki prestasi tertentu diberikan 

penghargaan berupa materiil maupun imateriil 

sehingga dosen akan terdorong untuk mencapai 

prestasi tertentu, dan lebih memotivasi rekan kerja 

yang lain. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian 

Mendatang 

Dalam seluruh aktivitas penelitian dan penulisan, 

peneliti menyadari sungguh bahwa terdapat kekurangan-
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kekurangan yang perlu dilengkapi. Penelitian ini masih 

terbatas, dimana peneliti hanya meneliti pengaruh tingkat 

pendidikan, kompetensi dosen dan motivasi kerja terhadap 

kinerja dosen. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis 

penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan pada 

penelitian selanjutnya yakni peneliti mengembangkan 

penelitian  dengan merubah tingkat pendidikan sebagai 

variabel moderasi atau menambah variabel demografi. 

Penelitian akan datang pun dapat mengembangkan 

penelitian dengan menggunakan variabel kompetensi dan 

kemudiam meneliti masing-masing indikator dalam variabel 

kompetensi seperti kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi professional, kompetensi sosial.   


