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Abstrak - This research analyze the interpersonal communication and motivation and morale. There are the
things that affect the performance of lecturers. The hypothesis was built to test the effect of several variables.
And then, it is tested on 154 lecturers at Tama Jagakarsa University in Jakarta.
Kata Kunci: interpersonal communication, motivation, morale, performance.

1. PENDAHULUAN
Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk
menciptakan manusia yang berkualitas. Kualitas
manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia
pada masa yang akan datang adalah yang mampu
menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan
bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia
tersebut
dihasilkan
melalui
penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
Dosen merupakan salah satu komponen
esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan
tinggi. Dosen dituntut untuk dapat memperlihatkan
kinerja yang baik. Peningkatan kinerja dosen ini
memerlukan beberapa hal seperti motivasi yang
tinggi, kompetensi yang memadai, semangat kerja
yang tinggi, kepemimpinan yang dan lingkungan
kerja yang mendukung dosen untuk dapat
meningkatkan kinerjanya.
Faktor lingkungan turut mempengaruhi
kinerja dosen, salah satunya adalah dengan
komunikasi
interpersonal.
Dengan
adanya
komunikasi interpersonal yang baik dengan antar
dosen, antar karyawan, antar dosen dengan
mahasiswa maka akan menimbulkan semangat kerja
yang nantinya akan menyebabkan tingginya kinerja
dosen pula
Demikian halnya juga dengan adanya
motivasi yang tinggi maka semangat kerja dosen juga
akan tinggi sehingga kinerja dosen juga tinggi.
Pada Universitas Tama Jagakarsa Jakarta
sendiri untuk komunikasi interpersonal para dosen
kurang baik hal ini disebabkan karena intensitas
pertemuan antar dosen sedikit sekali dan juga
intensitas pertemuan antara dosen dengan pejabat

rektor juga hanya pada saat rutinitas sekali dalam
satu semester, motivasi para dosen juga termasuk
rendah, hal ini disebabkan karena minimnya
gaji/honor yang diperoleh jika dibandingkan dengan
universitas sehingga semangat kerja dosen menjadi
rendah, bisa dilihat dengan seringnya para dosen
datang tidak tepat waktu dan juga seringnya dosen
terlihat meninggalkan ruangan kelas pada saat jam
mengajar.
Penelitian ini mencoba meneliti pengaruh
komunikasi interpersonal dan motivasi kerja terhadap
semangat kerja dan kinerja dosen juga diteliti pula
mengenai perbedaan gender, masakerja dan latar
belakang pendidikan dalam pengaruh semangat kerja
terhadap kinerja dosen Universitas Tama Jagakarsa
Jakarta.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan
sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Apakah komunikasi interpersonal dan motivasi
kerja mempengaruhi semangat kerja secara
signifikan ?
2. Apakah komunikasi interpersonal dan motivasi
kerja mempengaruhi kinerja secara signifikan ?
3. Apakah adanya keragaman gender, masa kerja
dan latar belakang pendidikan, membedakan
pengaruh semangat kerja terhadap kinerja?
Batasan Masalah
Faktor –faktor yang mempengaruhi kinerja
dalam penelitian ini dibatasi hanya ada tiga faktor
yaitu komunikasi interpersonal, motivasi kerja, dan
semangat kerja.

Proceedings SNIT 2012: Hal. E -113

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012
Populasi dosen yang diteliti dalam penelitian
ini dibatasi hanya dosen yang mengajar program
strata satu (S1) pada Universitas Tama Jagakarsa
Jakarta.

2. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
Konsep Komunikasi Interpersonal
Komunikasi merupakan dasar bagi tindakan
dan kerja sama. Menurut Devito dalam Cangara
(2006, p.29) komunikasi dibedakan atas empat
macam komunikasi interpersonal, komunikasi
kelompok kecil, komunikasi publik dan komunikasi
massa.
Komunikasi interpersonal adalah proses
pertukaran informasi diantara seseorang dengan
paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara
dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya
(Arni, 2005). Sementara itu menurut Devito dalam
Effendi (2007, p.23), komunikasi interpersonal
adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan
penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok
kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan
peluang untuk memberikan umpan balik segera.
Dari definisi komunikasi interpersonal yang
telah dikemukakan sebelum maka dapat disimpulkan
dari keumuman pandangan-pandangan tersebut di
atas bahwa komunikasi interpersonal
adalah
komunikasi antara dua orang yang terjadi dalam
interaksi tatap muka yang semua orang dapat
menangkap reaksi orang lain secara verbal maupun
nonverbal.
Efektifitas Komunikasi
Efektivitas komunikasi interpersonal dalam
pandangan
humanistik
menurut
De
Vito,
mengandung unsur–unsur sebagai berikut:
1. Keterbukaan
2. Empati
3. Sikap Mendukung ( Supportiveness)
4. Sikap Positif
5. Kesetaraan (Equality)
Konsep Motivasi
Menurut Stanford dalam Mangkunegara
(2007,p.93)
menyatakan
bahwa
motivasi
didefinisikan sebagai suatu perusahaan karena
dengan adanya motivasi diharapkan setiap karyawan
mau kerja keras dan antusias untuk mencapai
produktivitas kerja yang tinggi.
Selanjutnya dikemukakan bahwa motivasi
adalah sesuatu yang menggerakkan orang untuk
mencapai rasa memiliki tujuan bersama dengan
memastikan bahwa sejauh mungkin keinginan dan
kebutuhan organisasi serta keinginan dan kebutuhan
anggotanya berada dalam keadaan yang harmonis
atau seimbang.
Dari definisi dan pengertian motivasi di atas,
dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu
dorongan yang diinginkan seseorang, untuk
melakukan tindakan guna.
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Teori dua faktor herzberg
Prinsip dari teori ini ialah bahwa kepuasan
kerja dan ketidakpuasan kerja (job dissatisfaction) itu
merupakan dua hal yang berbeda (Mangkunegaran,
2007,
p.121). Ia membagi
situasi
yang
mempengaruhi
sikap
seseorang
terhadap
pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu kelompok
satisfier/motivator disebut juga dengan faktor
intrinsik dan kelompok dissatisfier atau hygiene
factor disebut juga dengan faktor ekstrinsik.
Satisfier merupakan faktor-faktor atau situasi
yang dibuktikannya sebagai sumber kepuasan kerja
terdiri dari :
a. Achievement (prestasi)

b.
c.
d.
e.

Recognation (penghargaan/pengakuan)
Work it self (kemandirian)
Responsibility (tanggung jawab)
Advancement (kemajuan)

Hadirnya
faktor-faktor
tersebut
akan
menimbulkan kepuasan, tetapi tidak hadirnya faktor
itu tidaklah
selalu
mengakibatkan
adanya
ketidakpuasan.
Dissatisfiers (hygiene factor) adalah faktorfaktor yang terbukti menjadi sumber ketidakpuasan,
yang terdiri atas :
a. Company
policy
and
administrations
(kebijaksanaan perusahan dan administrasi)
b. Supervision technical (teknik supervisi)
c. Salary (gaji)
d. Interpersonal relations (hubungan antar personel)
e. Working Condition (kondisi pekerjaan)
f. Job Security and status (keamanan pekerjaan dan
status)
Perbaikan terhadap kondisi ini akan
mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan,
tetapi tidak akan menimbulkan kepuasan karena ia
bukan sumber kepuasan kerja.
Konsep Semangat Kerja
Menurut Hasibuan (2008, p.94), bahwa
semangat kerja adalah kemauan untuk melakukan
pekerjaan dengan giat dan antusias, sehingga
penyelesaian pekerjaan cepat dan baik.
Menurut Siswato (2003, p.31), semangat kerja
dapat diartikan sebagai suatu kondisi rohaniah atau
perilaku individu tenaga kerja dan kelompokkelompok yang dapat menimbulkan kesenangan yang
mendalam pada diri tenaga kerja untuk bekerja
dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan perusahaan.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka
dapat disimpulkan bahwa semangat kerja adalah
kondisi rohaniah atau perilaku individu tenaga kerja
yang dapat menimbulkan kenangan yang mendalam
pada diri tenaga kerja untuk bekerja dengan giat dan
konsekuen sehingga pekerjaan lebih cepat selesai dan
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lebih baik dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan perusahaan melalui peningkatan kinerja.
Kerangka Pemikiran
Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat
kerja
Menurut Westra (2005, p.35) untuk
mengetahui tinggi rendahnya semangat kerja
karyawan suatu organisasi bisa dilihat dari:
1. Presensi
2. Kerjasama
3. Tanggung Jawab
4. Kegairahan Kerja
5. Hubungan yang Harmonis
Konsep Kinerja
Menurut Westra (2005, p.56), performance
diartikan sebagai hasil pekerjaan, atau pelaksanaan
tugas pekerjaan, sedangkan menurut Fattah (2009,
p.19) prestasi kerja atau penampilan kerja
(performance)
diartikan
sebagai
ungkapan
kemampuan yang disasari oleh pengetahuan, sikap,
dan ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan
sesuatu.
Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. (Mangkunegara , 2007, p.43).
Dari beberapa pengetian kinerja di atas,
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja
merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang
ditampilkan oleh seseorang dalam melaksanakan
aktivitas tertentu. Kinerja seseorang akan nampak
pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Aktivitasaktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam
melaksanakan
pekerjaannya
menggambarkan
bagaimana ia berusaha mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.
Faktor-faktor pembentuk kinerja
Menurut Sutermeister dalam Rivai (2005,
p.74), menyebutkan bahwa kinerja pada dasarnya
terbentuk dari kemampuan (ability) dan kemauan
(motivation). Dimana yang termasuk kemampuan
(ability) adalah Ketrampilan yang tinggi pengetahuan
yang luas dan minat pekerjaan, sedangkan yang
termasuk kemauan (motivation) adalah loyalitas dan
prestasi kerja.
Konsep Gender, Masa Kerja, dan Latar Belakang
Pendidikan
Dalam kaitannya dengan konsep kinerja,
terlihat bahwa karakteristik individu seperti
kepribadian, umur dan jenis kelamin, tingkat
pendidikan suku bangsa, keadaan sosial ekonomi,
pengalaman terhadap keadaan yang lalu, akan
menentukan perilaku kerja dan produktivitas kerja,
baik individu maupun organisasi sehingga hal
tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan
atau pasien.

Sumber: Berbagai Sumber Diolah
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Hipotesis
Hipotesis Umum
Diduga model yang diajukan dalam penelitian
ini merepresentasikan karakteristik atau perilaku dari
populasi.
Hipotesis Khusus
H1 :
Diduga komunikasi interpersonal dan
motivasi kerja berpengaruh secara signifikan
terhadap semangat kerja
H2 : Diduga komunikasi interpersonal dan
motivasi kerja berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja
H3a : Diduga keragaman gender membedakan
pengaruh semangat kerja terhadap kinerja
secara signifikan.
H3b : Diduga keragaman masa kerja membedakan
pengaruh semangat kerja terhadap kinerja
secara signifikan.
H3c : Diduga keragaman latar belakang pendidikan
membedakan pengaruh semangat kerja terhadap
kinerja secara signifikan

3. METODOLOGI PENELITIAN
Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Universitas Tama
Jagakarsa, adapun alasan memilih Universitas Tama
Jagakarsa dikarenakan lokasi Universitas Tama
Jagakarsa dekat dengan domisili peneliti dan juga
dikarenakan peneliti juga mengajar di Universitas
Tama Jagakarsa sehingga peneliti mengetahui
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permasalahan yang dihadapi dosen Universitas Tama
Jagakarsa berkaitan dengan kinerja dosen.
Gambaran Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah
keseluruhan dosen yang tercantum mengajar program
strata satu pada Universitas Tama Jagakarsa Jakarta
per september 2011 yang berjumlah 250 orang
dosen..
.
Gambaran Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah purposive random
sampling yang menurut Hadi (2007, p.36) pemilihan
sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau
sifat-sifat tertentu yang dipadang mempunyai sangkut
paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat
populasi yang telah diketahui sebelumnya.
Jumlah dosen yang mengajar program strata
satu di Universitas Jagakarsa Jakarta Selatan dengan
jumlah sebanyak 250 dosen, Untuk menentukan
jumlah sampel yang akan diambil agar mendapatkan
data yang representatif. Jumlah sampel dapat
ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin,
dengan rumus sebagai berikut :

n

N
1  Ne 2

250
1  250 (0.05)

Sumber: Berbagai Sumber Diolah
Semangat Kerja
Tabel 3. Instrumen Penelitian Semangat Kerja

Kinerja
Tabel 4. Instrumen Penelitian Kinerja

2

 153 ,8

Dengan populasi (N) sebanyak 250 orang dan
tingkat kesalahan (e) sebesar 5%, maka besarnya
sampel (n) dalam penelitian ini adalah 154
responden.
Jumlah sampel ini sudah memenuhi syarat
SEM yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan
syarat jumlah sampel minimal untuk SEM, yaitu 100200 (Hair et al., 1998).
Instrumen Penelitian
Komunikasi Interpersonal
Tabel 1. Instrumen Penelitian
Interpersonal

Motivasi Kerja
Tabel 2. Instrumen Penelitian Motivasi Kerja

Sumber: Berbagai Sumber Diolah

Keterangan :
n
= Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
e
= Tingkat Kesalahan

n

Sumber: Berbagai Sumber Diolah

Sumber: Berbagai Sumber Diolah
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah survei dengan
menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang
dibagikan kepada responden. Teknik ini digunakan
untuk mengumpulkan data primer guna menguji
fakta, persepsi, sikap dan perilaku responden
terhadap kualitas layanan dan kinerja karyawan.
Kuisioner pada penelitian ini menggunakan
skala Likert yaitu STS dengan skor 1, TS dengan
skor 2, S dengan skor 3 dan SS dengan skor 4

Komunikasi
Teknik Analisis Data
1. Analisis Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk
menelaah distribusi frekuensi ukuran pemusatan, dan
penyebaran data tentang karateristik sampel
(responden)
dan
indikator-indikator
variabel
komunikasi interpersonal, motivasi kerja, semangat
kerja dan kinerja.. Ukuran pemusatan yang ditelaah
yaitu nilai mean. Sedangkan ukuran penyebaran yang
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ditelaah meliputi maksimum, minimum, standar
deviasi, dan varian.
2. Analisis Statistik Inferensial
Dalam menguji hipotesis ini digunakan
metode statistik multivariat dependensi Structural
Equation Model (SEM). Tujuan utama dilakukannya
analisis statistik inferensial dengan menggunakan
metode SEM ini adalah untuk memperoleh model
yang plausible atau fit bagi permasalahan yang
sedang dikajididalam penelitian ini. Tujuan analisis
dengan menggunakan metode SEM ini juga untuk
mengetahui hubungan kausal antar variabel dependen
dan independen pada model yang dibangun pada
penelitian ini.

1. Model Awal
Sesuai dengan model yang diajukan, meliputi
beberapa variabel yaitu berupa variabel eksogen
adalah komunikasi interpersonal (KI), motivasi kerja
(MK), dan berupa variabel endogen semangat kerja
(SK) dan kinerja (K).

Metode Structural Equation Modelling
Structural Equation Modelling (SEM)
merupakan pendekatan yang umum dalam analisa
data multivariat. Metode SEM bertujuan untuk
mempelajari hubungan kompleks diantara variabel,
dimana variabel tertentu dapat merupakan variabel
hypothetical atau yang belum diobservasi.

4. PEMBAHASAN
Demografi Responden
Masa waktu yang digunakan untuk
mengumpulkan seluruh kuisioner yang telah diisi
oleh responden adalah 1 minggu. Penyebaran
kuisioner kepada responden dilakukan dengan
membagikannya kepada setiap dosen yang akan
melakukan tanda tangan absensi kehadiran di ruang
absensi.
Kuisioner diinput dalam bentuk tabel dengan
menggunakan Microsoft Excel (hasil dapat dilihat
pada lampiran 2), yang kemudian dikonversi dari
skala ordinal menjadi skala interval menggunakan
successive interval (MSI). Pengolahan data
selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software
AMOS versi 18.
Responden yang menjadi objek penelitian ini
dapat dilihat data profilnya pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Profil responden penelitian

Sumber: Data hasil penelitian
Dilihat dari profil responden penelitian ini,
responden gender wanita sedikit lebih banyak
daripada responden pria yaitu sebesar 42,86%,
sedangkan masa kerja dosen mayoritas ≥ 5 Tahun
sebanyak 52,6%, dan untuk latar belakang
pendidikan mayoritas adalah S2 & S3 yaitu sebesar
61,04%.

Gambar 2. Model Awal
2. Confirmatory Factor Analysis
Pada pengujian Confirmatory Factor Analysis
ini setiap indikator dari variabel pada model
pengukuran akan diukur factorloading nya.
Pengujian ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu
tahapan pengujian validitas dan tahapan pengujian
reliabilitas.
Untuk pengujian validitas, menurut Hair
(2010) bahwa factor loading minimum adalah 0,5.
Indikator yang memiliki factor loading dibawah
batas minimum tersebut akan dikeluarkan dari model
pengukuran, namun karena tidak ditemukan factor
loading dengan nilai dibawah 0,5 maka semua
indikator diikut sertakan dalam model dan model
pengukuran dianggap valid.
Untuk pengujian reliabilitas, dari nilai factor
loading pada pengujian sebelumnya, dilakukan
penghitungan construct reliability, dimana menurut
yang dikemukakan oleh Hair (2010), bahwa nilai dari
construct reliability ini minimum adalah 0,7. Hasil
dari penghitungan menunjukkan bahwa semua
variabel memiliki nilai construct reliability diatas 0.7
sehingga dapat disimpulkan bahwa model
pengukuran dianggap reliable.
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Dari hasil dua pengujian diatas, maka
didapatkan bahwa semua komponen model awal
dianggap valid dan diikutsertakan dalam pengujian
selanjutnya. Tabel 6 dibawah ini memperlihatkan
nilai factor loading dari model pengukuran pada
pengujian validitas beserta nilai construct reliability
dari pengujian reliabilitas.

Tabel 6. Factor Loading dan Construct Reliability
dari Model Pengukuran

digunakan tersisa 134 dan masih dianggap memenuhi
syarat minimum jumlah sampel.
Singularitas
Evaluasi terhadap asumsi singularitas
dilakukan dengan mendeteksi nilai determinan
matriks kovarian pada sampel. Pada penelitian ini
determinan matriks kovarian sebesar 0,000 sehingga
dapat dikatakan bahwa singularitas pada penelitian
ini sangat kecil dan memberikan indikasi adanya
problem singularitas
4. Uji Kesesuaian
Pengujian model berbasis teori ini dilakukan
dengan menggunakan software AMOS versi 18.
Hasil pengujian model tersebut dapat dilihat pada
gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3. Uji Kesesuaian
Sumber: Data hasil penelitian
3. Uji Asumsi
Ukuran Sampel
Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam
pemodelan SEM adalah minimum berjumlah 100
sampel.Penelitian
ini
menggunakan
sampel
berjumlah 154, sehingga dianggap memenuhi
persyaratan jumlah sampel minimum.
Uji Normalitas
Pada tabel Assesment of Normality yang di
dapat untuk nilai c.r. adalah 2,88 sedangkan yang
direkomendasikan adalah berada pada kisaran -2.58
sampai 2.58, namun dapat dilihat bahwa tidak
semuanya berada dalam kisaran nilai tersebut, namun
karena penyimpangannya bersifat marginal, sehingga
hal ini dapat diabaikan.s
Outliers
Pada tabel Mahalanobis Distance, nilai p1
yang lebih kecil dari 0.05 dianggap sebagai outliers,
sehingga sampel tersebut dikeluarkan dari data
penelitian ini. Pada peneltian ini terdapat 20 sampel
yang memenuhi kriteria sebagai outliers sehingga
dikeluarkan dari data, sehingga dari 154 sampel yang
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Pada uji kesesuaian diajukan hipotesis umum
sebagai berikut:
H0 : Model yang diajukan dalam penelitian tidak
merepresentasikan karakteristik atau perilaku
dari
populasi
melainkan
hanya
merepresentasikan sampel (hipotesis diterima
apabila P < 0.05)
H1 : Model yang diajukan dalam penelitian ini
merepresentasikan karakteristik atau perilaku
dari populasi (hipotesis diterima apabila P ≥
0.05)
Sebagaimana terlihat pada gambar 3 diatas,
bahwa hipotesis H1 ditolak, yang berarti bahwa
model yang diajukan pada penelitian ini tidak fit atau
tidak merepresentasikan populasi melainkan hanya
merepresentasikan sampel, hal ini dapat ditunjukkan
dengan nilai P (Probabilitas) < 0,05
Berdasarkan hasil sebelumnya bahwa model
tidak memenuhi persyaratan, maka model struktural
akan dikonversikan dengan model jalur. Hal ini dapat
dilihat pada gambar 4 dibawah ini dimana nama
variabel ditambahkan huruf P dibelakangnya untuk
mengindikasikan “Path”.
5. Uji Signifikansi
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Dari hasil analisis jalur didapatkan koefisien
regresi untuk setiap variabelnya seperti diperlihatkan
pada gambar dan tabel dibawah ini.

Setelah dilakukan uji signifikansi, maka
didapatkan koefisien regresi yang dituangkan dalam
gambar 5 dan tabel 7 dibawah ini
Tabel 7. Koefisien Regresi Jalur Akhir

Gambar 4. Uji Signifikansi
Tabel 6. Koefisien Regresi Model Jalur Awal
Hubungan
Kausal

Koefisien
Regresi

P

SKP KIP

0,11

0,016

SKP  MKP

0,33

***

KP  KIP

0,03

0,440

KP  MKP

0,18

***

0,36
KP  SKP
Sumber: Data hasil penelitian

***

Dari hasil analisa diatas, maka ditentukan
hubungan kausal yang akan digunakan dan yang
tidak akan digunakan. Hubungan kausal akan
digunakan apabila memenuhi kriteria nilai P < 0.05
dan koefisien regresi positif. Hubungan kausal yang
dianggap signifikan dan akan digunakan adalah
seperti yang dicetak tebal pada tabel 6 diatas yaitu :
Komunikasi Interpersonal (KIP) dengan Semangat
Kerja (SK), Motivasi Kerja (MKP) dengan Semangat
Kerja (SKP), Motivasi Kerja (MKP) dengan Kinerja
(KP) dan yang terakhir Semangat Kerja (SKP)
dengan Kinerja (KP). Hubungan kausal yang tidak
memenuhi kriteria, dimana dianggap tidak signifikan,
akan dikeluarkan dari model.
6. Model Akhir
Setelah dilakukan uji signifikansi, dan telah
ditentukan variabel yang digunakan dan yang di
keluarkan, maka didapatkan model akhir penelitian
seperti pada gambar 5 dibawah ini.

Gambar 5 Model Jalur Akhir

Hubungan
Kausal

Koefisien
Regresi

SKP KIP

0,11

0,018

SKP 
MKP

0,33

***

KP  MKP

0,20

***

KP  SKP

0,37

***

P

Sumber data penelitian
Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa
hubungan kausal yang digunakan semuanya
memenuhi kriteria nilai P < 0.05 dan koefisien
regresi positif. Hubungan kausal yang signifikan
adalah seperti yang dicetak tebal pada tabel 4.4 diatas
yaitu : Komunikasi Interpersonal (KIP) dengan
Semangat Kerja (SK), Motivasi Kerja (MKP) dengan
Semangat Kerja (SKP), Motivasi Kerja (MKP)
dengan Kinerja (KP) dan yang terakhir Semangat
Kerja (SKP) dengan Kinerja (KP).
Dari tabel 7 pula maka diperoleh keputusan
dari hipotesis khusus yang telah dibuat sebelumnya,
yaitu seperti yang tertera pada tabel 4.5 dibawah ini
dimana hipotesis H1 diterima apabila nilai P < 0.05
sedangkan hipotesis H1 ditolak apabila nilai P ≥ 0.05
Tabel 8. Hasil Hipotesis Khusus

Sumber: Data hasil penelitian
Dari tabel diatas dapat dlihat bahwa pada
hipotesis khusus pertama, diduga komunikasi
interpersonal dan motivasi kerja secara bersamasama berpengaruh secara signifikan terhadap
semangat kerja, sedangkan pada hipotesis khusus
kedua, diduga komunikasi interpersonal dan motivasi
kerja tidak berpengaruh secara signifikan, namun
dapat dijelaskan pada tabel 8 bahwa probabilitas
motivasi kerja terhadap kinerja sebesar < 0,05
dengan ditandai dengan tanda bintang yang artinya
ada pengaruh signifikan antara motivasi kerja
terhadap kinerja.
Tabel 9. Koefisien Determinasi Model Jalur Akhir
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Variabel
Endogen

R2

Semangat Kerja

64,2%

Kinerja

64,1%

Intercept
2,38

dilihat bahwa nilai probability-nya adalah 0,299 yang
jauh di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0
diterima yang berarti keragaman gender tidak
membedakan pengaruh semangat kerja terhadap
kinerja secara signifikan.

4,21

Sumber: Data hasil penelitian

Tabel 11. Squared Multiple Correlations: (Pria Default model)

Persamaan dari variabel endogen model akhir
diperlihatkan seperti dibawah ini:
 SK = 2,38 + 0,11 KI + 0,33 MK
 K = 4,21 + 0,18 MK + 0, 37 SK
Variabel endogen semangat kerja (SK)
dipengaruhi secara signifikan oleh komunikasi
interpersonal (KI) dan motivasi kerja (MK). Hasil
penelitian menjelaskan pengaruh ini terjadi sebesar
64,2 % dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi
komunikasi interpersonal dan motivasi terhadap
kinerja, dimana faktor-faktor lainnya sebanyak
35.8% diluar dari penelitian ini.
7. Pengujian Keragaman Gender
Analisis
sub-grup
model
moderating
digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh
semangat kerja terhadap kinerja yang dilihat
berdasarkan keragaman gender.
Keragaman Gender
Analisis keragaman variabel moderating
berdasarkan kriteria gender dibagi menjadi dua
kategori yaitu kategori pria dan wanita. Hipotesis
ketiga diajukan untuk analisis keragaman variabel
moderating yang dilihat berdasarkan kriteria gender
yaitu :
H0 : Diduga keragaman gender tidak membedakan
pengaruh semangat kerja terhadap kinerja
secara signifikan (p > 0.05)
H1 : Diduga keragaman gender membedakan
pengaruh semangat kerja terhadap kinerja
secara signifikan (p < 0.05)
Dengan dasar pengambilan keputusan adalah
jika nilai p > 0.05, maka H0 diterima. Akan tetapi
jika nilai p < 0.05, maka H0 ditolak.
Tabel 10. Model fit Summary Gender

Tabel 12. Squared Multiple Correlations: (Wanita
- Default model)

Besarnya pengaruh dapat dilihat pada tabel
Squared Multiple Correlations: (Pria - Default
model) dimana KP pada pria sebesar 0,667 yang
artinya pengaruh semangat kerja pria terhadap
kinerja pria sebesar 66,7%. Sedangkan besarnya
pengaruh dapat dilihat pada tabel Squared Multiple
Correlations: (Wanita - Default model) dimana KP
pada pria sebesar 0,627 yang artinya pengaruh
semangat kerja wanita terhadap kinerja wanita
sebesar 62,7%.

Keragaman Masa kerja
Analisis keragaman variabel moderating
berdasarkan keragaman masa kerja dibagi menjadi
dua kategori yaitu kategori masa kerja < 5 tahun dan
masa kerja ≥ 5 tahun. Hipotesis keempat diajukan
untuk analisis keragaman variabel moderating yang
dilihat berdasarkan kriteria masa kerja yaitu:
H0 : Diduga
keragaman
masa
kerja
tidak
membedakan pengaruh semangat kerja terhadap
kinerja secara signifikan. (p > 0.05)
H1 : Diduga keragaman masa kerja membedakan
pengaruh semangat kerja terhadap kinerja
secara signifikan. (p < 0.05)
Dengan dasar pengambilan keputusan adalah
jika nilai p > 0.05, maka H0 diterima. Akan tetapi
jika nilai p < 0.05, maka H0 ditolak.
Tabel 13. Model Fit Summary Masa Kerja

Berdasarkan hasil output pada tabel 10, tabel
model fit summary bagian unconstrained dapat
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Tabel 14. Squared Multiple Correlations: (masa
kerja < 5 tahun - Default model)
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Estimate
KP
K

,600

P
Tabel 15. Squared Multiple Correlations: (masa
kerja ≥ 5 tahun - Default model)

Berdasarkan hasil output pada tabel 13, tabel
model fit summary bagian unconstrained dapat
dilihat bahwa nilai probability-nya adalah 0,007 yang
jauh di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0
ditolak yang berarti keragaman masa kerja
membedakan pengaruh semangat kerja terhadap
kinerja secara signifikan.
Pada tabel Squared Multiple Correlations:
(masa kerja < 5 tahun - Default model) dimana KP
sebesar 0,744 yang artinya pengaruh semangat kerja
dosen dengan masa kerja < 5 tahun terhadap kinerja
sebesar 77,4% sedangkan pada tabel Squared
Multiple Correlations: (masa kerja ≥ 5 tahun Default model) dimana KP pada sebesar 0,013 yang
artinya pengaruh semangat kerja wanita terhadap
kinerja wanita sebesar 1,3%.
Keragaman Latar Belakang Pendidikan
Analisis keragaman variabel moderating
berdasarkan kriteria latar belakang pendidikan dibagi
menjadi dua kategori yaitu kategori S1 dan S2 & S3.
Terdapat dua hipotesis umum yang diajukan untuk
analisis keragaman variabel moderating yang dilihat
berdasarkan keragaman latar belakang pendidikan
yaitu :
H0 : Diduga keragaman latar belakang pendidikan
tidak membedakan pengaruh semangat kerja
terhadap kinerja secara signifikan (p > 0.05)
H1 : Diduga keragaman latar belakang pendidikan
membedakan pengaruh semangat kerja terhadap
kinerja secara signifikan (p < 0.05)
Dengan dasar pengambilan keputusan adalah
jika nilai p > 0.05, maka H0 diterima. Akan tetapi
jika nilai p < 0.05, maka H0 ditolak.
Tabel 16. Model Summary Latar Belakang
Pendidikan.

Tabel 17. Squared Multiple Correlations: (s1 Unconstrained)
Estimate
S
,591

Tabel 18. Squared Multiple Correlations: (s2&s3 Unconstrained)
Estimate
S
,702
KP
K
,691
P
Berdasarkan hasil output pada tabel 16, tabel
model fit summary bagian unconstrained dapat
dilihat bahwa nilai probability-nya adalah 0,135 yang
jauh di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0
diterima yang berarti keragaman latar belakang
pendidikan tidak membedakan pengaruh semangat
kerja terhadap kinerja secara signifikan.
Pada tabel Squared Multiple Correlations: (s1
- Default model) dimana KP sebesar 0,600 yang
artinya pengaruh semangat kerja dosen s1 terhadap
kinerja sebesar 60% sedangkan pada tabel Squared
Multiple Correlations: (s2&s3 - Default model)
dimana KP pada sebesar 0,691 yang artinya pengaruh
semangat kerja dosen s1 terhadap kinerja wanita
sebesar 69,1%.

5. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan
masalah tentang pengaruh komunikasi interpersonal
dan motivasi kerja terhadap semangat kerja dan
kinerja dosen Universitas Tama Jagakarsa,
kesimpulan yang diperoleh adalah:
1. Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Kerja
berpengaruh secara signifikan terhadap Semangat
Kerja.
a. Hasil uji signifikansi pada hubungan kausal
KIP SKP diperoleh P = 0,018 dengan
koefisien regresi 0,11
b. Hasil uji signifikansi pada pada hubungan
kausal MKP SKP diperoleh P = *** dengan
koefisien regresi 0,33.
c. Artinya kedua hubungan kausal tersebut
memenuhi kriteria P< 0,05 dan koefisien
regresi positif.
d. Diperoleh persamaan:
SK = 2,38 + 0,11 KI + 0,33MK.
2. Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Kerja
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
Kinerja
a. Hasil uji signifikansi pada hubungan kausal
KIP KP diperoleh P = 0,440 dengan
koefisien regresi 0,03
b. Hasil uji signifikansi pada pada hubungan
kausal MKP KP diperoleh P = *** dengan
koefisien regresi 0,20.
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c. Artinya kedua hubungan kausal tersebut
memenuhi kriteria P< 0,05 dan koefisien
regresi positif.
d. Hasil uji signifikansi pada pada hubungan
kausal SKP KP diperoleh P = *** dengan
koefisien regresi 0,37.
e. Diperoleh persamaan:
K = 4,21 + 0,18 MK + 0,37SK.
3. a. Keragaman Gender tidak membedakan
pengaruh Semangat kerja terhadap Kinerja,
dibuktikan dengan perolehan P = 0,299 yang
jauh diatas 0,05, dan dengan koefisien
determinasi pria sebesar 66,7% sedangkan
koefisien determinasi wanita sebesar 62,7%
b. Keragaman Masa Kerja membedakan
pengaruh Semangat kerja terhadap Kinerja,
dibuktikan dengan perolehan P = 0,007 yang
jauh di bawah 0,05, dan dengan koefisien
determinasi masa kerja <5tahun sebesar
74,4% sedangkan koefisien determinasi
wanita sebesar 1,3%.
c. Keragaman Latar Belakang Pendidikan tidak
membedakan pengaruh Semangat kerja
terhadap
Kinerja,
dibuktikan
dengan
perolehan P = 0,135 yang jauh diatas 0,05,
dan dengan koefisien determinasi pria sebesar
60% sedangkan koefisien determinasi wanita
sebesar 69,1%
Saran
Saran dari penelitian ini dibagi dalam
beberapa aspek berikut:
1. Aspek Manajerial, penelitian ini menunjukkan
bahwa perlu adanya forum khusus untuk
mengatasi komunikasi yang kurang, penambahan
stimulan gaji/honor dosen, perbaikan sistem
absensi.
2. Aspek Penelitian Lanjutan, penelitian ini dapat
diterapkan dalam unit kerja lain, khususnya unit
kerja yang berhubungan dengan SDM.
3. Aspek
Ekstensifikasi,
untuk
penelitian
selanjutnya dapat membahas mengenai mengenai
variabel diluar variabel yang diteliti pada
penelitian ini.
4. Aspek Periodisasi, penelitian ini dapat dilakukan
secara periodik, per tahun dalam laporan audit, 2
(dua) atau 3 (tiga) tahun sekali
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