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Abstak - Motivasi merupakan kondisi mental yang muncul dari dalam maupun luar individu yang mendorong
seseorang untuk melakukan tindakan (action/activities). Sedangkan Kompetensi merupakan seperangkat
knowledge, skill and ability yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pribadi dosen dalam tugas
keprofesionalannya. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi Kinerja dosen. Tapi kenyataannya Kinerja
dosen tidak tetap/luar biasa di Perguruan Tinggi Swasta Kota Sukabumi masih rendah atau kurang optimal.
Maksud dan tujuan penelitian ini ingin memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai seberapa besar pengaruh
motivasi dan kompetensi terhadap kinerja dosen tidak tetap/luar biasa di Perguruan Tinggi Swasta Kota
Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisisnya
mengunakan metode Deskriptif analisis. Terbukti hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi motivasi dan
kompetensi terhadap kinerja dosen sebesar 41% (motivasi 8,0772%/ rendah dan kompetensi 32,928% /kurang
memadai) sedangkan sisanya sebesar 59% diberikan oleh variable lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dan
hanya sebesar 2 % dari jumlah dosen tidak tetap/luar biasa yang berhak disebut sebagai dosen sedangkan sebesar
98% belum layak disebut sebagai dosen karena belum memiliki SIM (Surat Izin Mengajar) disebabkan belum
memenuhi ketentuan UU no.14 tahun 2005 pasal 47 butir 2 yang mensyaratkan bahwa dosen harus memeliki
jabatan fungsional akademik (JFA) sekurang-kurangnya assisten ahli sebagai penentu kewenangan mengajar.
Kata kunci : Motivasi, Kompetensi, Kinerja Dosen

1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada
dasarnya merupakan kelanjutan dari pendidikan
menengah dan atas yang bertujuan untuk mewujudkan
kualitas sumber daya manusia yang lebih
berkompetensi dan berkompetisi. Untuk mewujudkan
hal tersebut harus didukung oleh tenaga pendidik yang
handal dan profesional. Tenaga pendidik pada
Perguruan Tinggi disebut dengan Dosen. Dosen
adalah pendidik professional dan ilmuan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni melalui pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat (UU RI No. 14 tahun
2005 pasal 1 butir 2 tentang Guru dan Dosen).
Pengertian professional adalah nilai cultural, untuk
senantiasa menyuguhkan karya terbaik (best practices)
secara terus menerus tanpa batas (infinite searching
for excellence) sesuai dengan profesinya (Pedoman
penjamin mutu akademik dosen UI, 2007:6).
Profesionalisme bukan hanya terkait dengan
penguasaannya terhadap disiplin ilmu dan keahlian
tertentu, tetapi juga dituntut amalan terbaiknya dalam
penyelenggaraan
pendidikan,
penelitian
dan
pengabdian/pelayanan pada masyarakat.
Dengan demikian seorang dosen profesional
mempunyai peran ganda,yaitu senantiasa memelihara
dan mengembang kan profesionalisme dalam bidang
keilmuan dan keahliannya sekaligus berusaha
memahami
dan
meningkatkan
kepuasaan
pelanggannya yaitu mahasiswa.

Secara garis besar syarat untuk menjadi
Dosen menurut UU RI No.14 tahun 2005 adalah:
1. Memiliki kualifikasi akademik minimum.
2. Mempunyai kompetensi
3. Memiliki sertifikat pendidik:
a. Pengalaman mengajar pada Perguruan Tinggi
sekurang-kurangnya 2 tahun.
b. Memiliki Jabatan Fungsional Akademik
(JFA) sekurang-kurangnya Assisten Ahli.
c. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh PT
yang menyelenggarakan program pengadaan
tenaga pendidikan pada PT yang ditetapkan
oleh pemerintah.
4. Sehat jasmani dan rohani
Kinerja dosen merupakan bentuk aktualisasi
dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh pribadi
dosen itu sendiri, idealnya seorang dosen yang
profesional harus menunjukkan kinerja yang baik.
Untuk menjadi dan seperti itu, harus didukung oleh
motivasi yang tinggi, kompetensi yang memadai yang
mengaju pada karakter pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill) dan ability (abilities) yang
akhirnya bisa mempengaruhi Job performance
individu secara langsung, juga di dukung oleh
kompensasi yang layak, kepemimpinan yang baik dan
lingkungan kerja yang sehat.
Kreteria lain yang disebut dengan dosen yaitu
harus memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas
keprofesionalannya, salah satunya selalu hadir dan
datang tepat waktu pada saat jadwal mengajar (on
time) walaupun ada kesibukan/aktivitas lain diluar.
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Masih menurut ketentuan UU no. 14 tahun
2005 pasal 48 status dosen terdiri atas dosen tetap dan
tidak tetap (luar biasa). Dosen tetap adalah Dosen
yang diangkat oleh pimpinan Perguruan Tinggi dan
memiliki hak dan kewajiban yang mengikat kepada
Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai pilar utama
dalam proses pengembangan dan peningkatan
pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dosen tidak
tetap/luar biasa adalah dosen yang bersifat sementara
yang memiliki kemampuan dan pengalaman luas
berfungsi sebagai tenaga pendukung dalam proses
pendidikan (pps.unp.ac.id up).
Berdasarkan hasil pemantauan sementara,
data tahun 2012 yang penulis diperoleh dari bagian
Kepegawaian Kopertis Wilayah IV Bandung
(evaluasi.or.id/profile-list-univs.php) khususnya untuk
wilayah kota Sukabumi menunjukan sampai bulan
April 2012 terdapat 16 Perguruan Tinggi dengan
jumlah dosen 533 orang dan sebanyak 415 orang
tercatat sebagai dosen tidak tetap/luar biasa. Dari total
keseluruhan sebanyak 95 orang yang sudah memiliki
jenjang kepangkatan Assisten ahli, sementara yang
sudah Lektor sebanyak 22 orang dan 1 orang Lektor
Kepala. Dari data diatas bisa terlihat hanya 22% ( 2%
nya untuk dosen Tidak Tetap/luar biasa) yang sudah
termotivasi dan memiliki kompetensi untuk bisa
menjalankan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi.
Walaupun secara singnifikan mungkin tidak ada
hubungan yang sangat kuat antara kepemilikan
Jabatan Fungsional Akademik (JFA) dengan kinerja
dosen tetapi penulis berpikir kalau seorang dosen
telah memiliki JFA setidaknya dosen tersebut sedikit
banyak sudah termotivasi dan memiliki kompetensi
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, karena
pada dasarnya JFA merupakan surat izin mengajar
(SIM) yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan
dan keteladanan dalam kehidupan akademik. Jadi jika
dosen di dalam melaksanakan tugas profesinya belum
memiliki JFA namanya bukan Dosen tetapi sebagai
Staff Pengajar/Instruktur. Apalagi dengan keluarnya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
no.40
Tahun
2012
tentang
Pengangkatan
Profesor/Guru besar tidak tetap di Perguruan Tinggi
membuka kesempatan untuk mereka yang berstatus
dosen tidak tetap/luar biasa untuk memperoleh JFA
sampai jenjang yang paling tinggi (Profesor).
Dari data diatas bisa ditarik kesimpulan
bahwa motivasi dan kompetensi terhadap kinerja
dosen di wilayah kota Sukabumi masih rendah dan
kurang optimal sehingga sebutan dosen yang
diberikan selama ini belum layak untuk dipegang
karena belum bisa memenuhi ketentuan UndangUndang No.14 Tahun 2005 pasal 47 butir 2.
Maksud dan Tujuan Penelitian
Ingin memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai
seberapa besar pengaruh motivasi dan kompetensi
terhadap kinerja dosen tidak tetap/luar biasa di
Perguruan Tinggi Swasta Kota Sukabumi.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka
dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
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[1] Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap
kinerja dosen tidak tetap/luar biasa di
Perguruan Tinggi Swasta Kota Sukabumi ?
[2] Apakah terdapat
pengaruh kompetensi
terhadap kinerja dosen tidak tetap/luar biasa
di Perguruan Tinggi Swasta Kota Sukabumi?
[3] Apakah terdapat pengaruh secara bersamasama antara motivasi dan kompetensi
terhadap Kinerja dosen tidak tetap/luar biasa
di Perguruan Tinggi Swasta Kota Sukabumi ?
2. LANDASAN TEORI
Setiap penelitian harus berdasarkan landasan
teori karena landasan teoritis merupakan kerangka
berpikir yang bisa memperkuat dan memperkokoh
hasil penelitian dan bukan sekedar karya ilmiah yang
sifatnya coba-coba dan salah (trial and error).
Motivasi
Segala bentuk usaha individu diwujudkan
dalam bentuk motivasi, Motivasi kerja dapat memberi
energi yang mengerakan segala potensi yang ada
untuk menwujudkan keinginan yang tinggi dan luhur,
serta meningkatkan kegairahan bersama. Motivasi
pada dasarnya terdiri dari: Motivasi internal yaitu
suatu keinginan besar yang muncul dari dalam diri
individu itu sendiri dalam usaha untuk mencapai
tujuan hidupnya. Dan motivasi eksternal yaitu
motivasi yang bersumber dari lingkungan luar yang
menjadi kekuatan individu tersebut untuk meraih
tujuan hidupnya, seperti : jenis dan sifat pekerjaan,
kelompok kerja dimana seseorang bergabung,
organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan pada
umumnya.
Bernard Berelson dalam Siswanto (2011:119)
mendifinisikan motivasi sebagai “all those inner
striving conditions variously described as wishes,
desires, needs, drives, and the like”. Motivasi dapat
diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental
manusia yang memberikan energi, mendorong
kegiatan (moves), dan mengarah atau menyalurkan
perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi
kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.
Teori hierarki Motivasi menurut Abraham
H.Maslow dalam Siswanto (2005:128) mengacu pada
lima kebutuhan pokok dan teori inilah yang akan
dijadikan acuan dalam mengali variable Motivasi
yang akan dijabarkan menjadi dimensi variable dan
lebih rincinya menjadi indikator-indikator variable.
Yaitu:
1. Kebutuhan Fisiologis (physiological needs)
Manifestasi kebutuhan ini terlihat dalam tiga
hal pokok yaitu sandang, pangan dan papan.
Bagi karyawan kebutuhan akan gaji, reward,
uang lembur, hadiah dan fasilitas lainnya
menjadi motif dasar dari seseorang mau
bekerja, menjadi efektif dan dapat
memberikan produktifitas yang tinggi bagi
organisasi.
2. Kebutuhan keselamatan atau keamanan
(Safety or security needs) Kebutuhan ini
mengarah
kepada
rasa
keamanan,
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ketentraman dan jaminan seseorang dalam
kedudukannya, jabatannya, wewenang dan
tanggung jawabnya sebagai karyawan.
3. Kebutuhan social atau afiliasi (social or
affiliation needs) Kebutuhan untuk diterima
oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan
kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.
4. Kebutuhan penghargaan (Estem needs)
Yaitu kebutuhan untuk dihormati dan
dihargai oleh orang lain. Yang termasuk
kedalam kebutuhan ini seperti Prestise
(prestige) dan kekuasaan (power).
5. Kebutuhan
aktualisasi
diri
(self
actualization needs) Kebutuhan untuk
memenuhi diri sendiri dengan menggunakan
kemampuan, keterampilan dan potensi.
Sedangkan ada tiga karakteristik pokok Motivasi
menurut Sopiah (2008:169) Yaitu :
1. Usaha: Karakteristik pertama dari motivasi,
yakni usaha, menunjuk kepada kekuatan
perilaku kerja seseorang atau jumlah yang
ditunjukkan
oleh
seseorang
dalam
pekerjaannya. Tegasnya, hal ini melibatkan
berbagai macam kegiatan atau upaya baik
yang nyata maupun yang kasat mata.
2. Kemauan Keras: Karakteristik pokok
motivasi yang kedua menunjuk kepada
kemauan keras yang ditunjukkan oleh
seseorang ketika menerapkan usahanya
kepada tugas-tugas pekerjaannya. Dengan
kemauan yang keras, maka segala usaha akan
dilakukan.
Kegagalan
tidak
akan
membuatnya patah arang untuk terus
berusaha sampai tercapainya tujuan.
3. Arah atau tujuan: Karakteristik motivasi
yang ke tiga berkaitan dengan arah yang
dituju oleh usaha dan kemauan keras yang
dimiliki oleh seseorang.
Sejalan dengan teori dan pendapat para ahli
yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental
yang muncul dari dalam maupun luar individu yang
mendorong seseorang untuk melakukan tindakan
(action atau activities) dengan mengerakkan potensi
yang ada yang akan melahirkan kemauan keras/
intensitas dan ketekunan untuk mencapai kepuasan
dan keinginan yang tinggi dan luhur dalam meraih
tujuan hidupnya.
Kompetensi
Kompentensi
adalah
seperangkat
pengetahauan, keterampilan dan prilaku yang harus
dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen
dalam tugas keprofesionalan ( UU RI No. 14 Tahun
2005 pasal 1). Hasil penelitian yang pernah dilakukan
Psikolog L.M. Spencer, Jr. S.M (Moeheriono,2009:1)
terhadap variable kompetensi dalam bukunya yang
terkenal Testing for competensi rather than

intelligence
menunjukkan bahwa semua jenis
kompetensi yang bersifat non-akademik, seperti
kemampuan
menghasilkan
ide-ide
inovatif,
manajemen skill dan kecepatan bekerja hasilnya tidak
ada perbedaan secara signifikan apabila ditinjau dari
ras, gender dan sosial ekonomi antara orang yang satu
dengan yang lain. Yang membedakan kompetensi
yang dimiliki seseorang dengan yang lain adalah
MOTIVASI dan berfikir analitik dari orang tersebut.
Mc Clelland dalam Moeheriono (2010:4)
berpendapat bahwa kompetensi adalah “Karakteristik
dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses
tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu
pekerjaan atau pada situasi tertentu”. Pendapat senada
juga diungkapkan oleh Spenser dalam Moeheriono
(2010:8) bahwa :Kompetensi mempunyai hubungan
sebab akibat (Causally related) jika dikaitkan dengan
kinerja seseorang, sehingga pada akhirnya dapat
memprediksi kinerja orang tersebut. Oleh karena itu,
hubungan antara kompetensi dengan kinerja adalah
sangat erat dan penting sekali, serta relevansinya ada
dan kuat.
Kerangka dasar yang sangat menentukan
kompetensi seseorang mengaju pada langkah-langkah
yang disebut FAC (Function Activities Competency)
yaitu suatu langkah-langkah dalam menentukan fungsi
khusus pada suatu posisi (fungsion of job) kemudian
mempelajari secara khusus bagaimanakah aktivitas
dalam proses mengerjakan pekerjaan tersebut dan
langkah akhir menentukan kompetensi apa yang
diperlukan untuk jabatan tersebut. Kompetensi
individu termasuk dalam katagori tinggi (baik) atau
rendah (buruk) akan dibuktikan dan ditunjukkan
seseorang jika ia sudah melakukan pekerjaannya.
Dalam setiap individu terdapat beberapa karakteristik
dasar kompetensi (Moeheriono, 2010:13) yaitu :
1. Watak (traits) yaitu : Sikap prilaku individu
yang merespons sesuatu dengan cara tertentu,
misalkan percaya diri (self-confidence),
control diri (self-control) atau daya tahan
(hardiness) .
2. Motif (motive) yaitu : sesuatu yang
diinginkan individu atau secara konsisten
dipikirkan sehingga mengakibatkan suatu
tindakan.
3. Bawaan (self-concept) yaitu : sikap dan nilainilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai
tersebut dapat diukur melalui tes untuk
mengetahui nilai (value) yang dimiliki.
4. Pengetahuan
(knowledge)
yaitu
:
Kemampuan yang lebih berorientasi pada
intelegensi dan daya pikir serta penguasaan
ilmu yang dimiliki.
5. Keterampilan atau keahlian (skill ) yaitu :
Kemampuan untuk melaksanakan tugas
tertentu, baik secaara fisik maupun mental.
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Tampak

Pengetahuan
Keterampilan
Tidak Tampak

Konsep Diri, Watak, Motif
Gambar 1 The Ice Berg Model
(Sumber : Moeheriono(2010;14)

Berdasarkan gambar diatas (seperti gunung es) tampak
bahwa pengetahuan (knowledge) dan keterampilan/
keahlian (skill) sebagai instrumental (abservable)
cenderung lebih nyata kelihatan muncul (visible) dan
relative berada pada permukaan. Kompetensi ini
berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan suatu
posisi. Jenis kompetensi ini diperlukan seseorang
untuk memungkinkan menduduki posisi jabatan.
Sedangkan konsep diri (self-concept), watak (trait)
dan motif (motive) cenderung di bawah, tidak tampak
atau tersembunyi (hidden) atau intermediate skills
yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi
(vocational). Kompetensi ini dapat direferensikan
sebagai keterampilan seseorang dalam menyesuaikan
situasi. Apabila diaplikasikan dalam pekerjaan seharihari, dosen yang kompeten adalah individu yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan/skill, sikap
dan prilaku yang berisi konsep diri,watak,motif yang
sesuai syarat pekerjaan sehingga dapat berpartisiasi
secara aktif di tempat kerja atau lingkungan kampus.
Secara rinci menurut Moeheriono (2010:15)
ada lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh
semua individu, yaitu :
1. Task skills, yaitu keterampilan untuk
melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai
dengan standar di tempat kerja.
2. Task management skills, yaitu keterampilan
untuk mengelola serangkaian tugas yang
berbeda yang muncul dalam pekerjaan.
3. Contingency management skills, yaitu
keterampilan dalam mengambil tindakan
yang cepat dan tepat bila timbul suatu
masalah dalam pekerjaan.
4. Transfer skills, yaitu keterampilan untuk
beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.
Berdasarkan
bahasan
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa
kompetensi
merupakan
seperangkat pengetahuan (knowledge), keterampilan
(skill) dan sikap (attitude) yang merupakan
kemampuan yang lebih berorientasi pada intelegensi
dan daya pikir terhadap penguasaan ilmu yang
dimiliki, penguasaan teknis operasional dibidang
tertentu serta
kemampuan yang terbentuk dari
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sejumlah kompetisi yang bersih dan sehat yang
mencakup prilaku, sikap, loyalitas, kedisiplinan, kerja
sama dan tanggung jawab dapat mempengaruhi
Performance secara langsung. Sejalan dengan bahasan
diatas penulis menarik teori mengenai karakteristik
dasar kompetensi Moeheriono (2010:13 ) yang akan
dijadikan acuan yang dikembangkan dalam meneliti
variable kompetensi.
Kinerja
Pengertian
kinerja
atau
performance
merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu program kegiatan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi
yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu
organisasi. Robbins dalam Moeheriono (2010:61)
“Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan
atau Ability (A), motivasi atau Motivation (M) dan
kesempatan atau Opportunity (O), yaitu Kinerja =
f(AxMxO) artinya kinerja merupakan fungsi dari
kemampuan, motivasi dan kesempatan. Senada
dengan pendapat diatas Malayu S.P. Hasibuan
(2010:1) berpendapat bahwa Kinerja adalah “suatu
hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan
kesungguhan serta waktu”.
Sementara Sopiah (2008:23) mendefinisikan
kinerja sebagai “Perilaku individu yang dipengaruhi
oleh effort (usaha),ability (kemampuan) dan situasi
lingkungan”.
Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak
berdiri sendiri melainkan selalu berhubungan dengan
kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan
yang diterima, serta dipengaruhi oleh keterampilan,
kemampuan dan sifat-sifat individu.
Standar kinerja mutu individu dosen seperti
yang telah ditetapkan oleh Universitas Indonesia tahun
2007 menjadi acuan teori yang akan dikaji dalam
dimensi kinerja oleh penulis, karena pada dasarnya
penulis berpikir yang namanya dosen dimanapun dia
bertugas baik itu di Perguruan Tinggi Negeri maupun
Swarta pada hakekatnya sama yaitu harus memiliki
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kinerja yang baik dan melaksanakan fungsi Tridarma
Perguruan Tinggi yaitu :
1.Profesionalisme yang tinggi
a. Kepakaran
b. Pengembangan kepakaran dan penguasaan
ilmu
c. Menerapkan teknologi instruksional
d. Menerapkan etika pada waktu mengajar,
meneliti dan kegiatan profesi.
2.Amalan terbaik dalam pengajaran
a. Membangkitkan minat dan mengembangkan
kemampuan peserta didik untuk berargumen
secara ilmiah.
b. Mempunyai tujuan yang jelas
c. Menyukaian tantangan intelektual
d. Peduli dan menghargai mahasiswa dan
pembelajarannya
e. Melakukan penilaian yang tepat (appropriate
assessment) dan pemberian umpan balik.
f. Mandiri, mampu mengontrol diri dan
memungkinkan keterlibatan aktif mahasiswa.
g. Belajar dari peserta didik
3.Amalan terbaik dalam penelitian
a. Memacu keunggulan penelitian
b. Keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian
c. Penerapan etika penelitian
d. Menciptakan peluang/jaringan kolaborasi
e. Memacu terbentuknya kelompok penelitian
4.Amalan terbaik pengabdian dan pelayanan pada
masyarakat
a. Kepuasan pelanggan
b. Bermanfaat untuk kepentingan masyarakat
dan industri
c. Profesionalisme
dalam
memberikan
pelayanan kepakaran.
HIPOTESIS
[1] Ada pengaruh yang signifikan antara
motivasi terhadap kinerja dosen tidak
tetap/luar biasa di Perguruan Tinggi Swasta
Kota Sukabumi.
[2] Ada pengaruh yang signifikan antara
kompetensi terhadap kinerja dosen tidak
tetap/luar biasa di Perguruan Tinggi Swasta
Kota Sukabumi.
[3] Ada pengaruh secara bersama-sama antara
motivasi dan kompetensi terhadap kinerja
dosen tidak tetap/luar biasa di Perguruan
Tinggi Swasta Kota Sukabumi.
2.1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kuantitatif. Alasan mempergunakan
metode ini karena penulis menemukan masalah
sedangkan
pada prinsipnya proses penelitian
kuantitatif adalah untuk menjawab masalah. Masalah
merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya
dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan
antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan
praktek, perencanaan dengan pelaksanaan
dan

sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menemukan
masalah yaitu Kinerja dosen tidak tetap/luar biasa
yang masih kurang optimal. Dan untuk menguji
hipotesis
tersebut
peneliti
memilih
teknik
pengumpulan data dengan cara survey dan teknik
analisisnya mengunakan Metode Deskriptif analisis
yaitu suatu metode penelitian yang mengambil sampel
dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner
sebagai alat pengumpul datanya.(Sugiono,2012:23).
Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan
dari responden dengan menggunakan kuesioner.
Teknik Pengumpulan Data
Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi
kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrument
penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas
instumen penelitian berhubungan dengan validitas
(derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya
terjadi pada objek dengan data yang dapat di
kumpulkan oleh peneliti) dan reabilitas (sejauh mana
hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang
sama akan menghasilkan data yang sama) sedangkan
kualitas pengumpulan data berhubungan dengan
ketepatan
cara-cara
yang
digunakan
untuk
mengumpulkan data.
Populasi dan Sampel
Populasi
Populasi menurut Sugiono (2012:80) adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan
sebuah kumpulan dari semua kemungkinan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai
kaitan dan perhatian yang akan diteliti. Sasaran
populasi dalam penelitian ini adalah Dosen tidak
tetap/luar biasa yang berada di lingkungan Perguruan
Tinggi Swasta kota Sukabumi yang berjumlah 415
orang.
Sampel
Sampel menurut Sugionao (2012:62) adalah bagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Pada dasarnya sampel harus
Representatif agar kesimpulan yang diambil bisa
benar dan mewakili jumlah populasi. Sejalan dengan
permasalahan yang diteliti dan untuk menghindari
adanya distorsi hasil penelitian pengambilan sampel
akan dikerjakan dengan memakai teknik Random
Sampling. Masih menurut Sugiono (2012:86)
Penentuan jumlah sampel dari populasi yang
dikembangkan dari Isaac dan Michael, untuk jumlah
sampel 415 kurang lebih 163 responden. Dalam
penelitian ini penulis tidak memilih sampel sebanyak
163 tetapi sebanyak 82 responden dengan alasan 1
kuesioner mewakili 2 bahkan 3 jawaban. Ini
disebabkan karena 1 orang dosen tidak tetap /luar
biasa bisa mengajar dibeberapa PTS. Artinya dengan
menyebarkan 1 kuesioner untuk 1 orang sama artinya
untuk 2 atau 3 orang dosen yang menjawab.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan
Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk
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mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang.
Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variable. Kemudian indikator tersebut
dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun itemitem instrument yang dapat berupa pernyataan atau
pertanyaan.
Ada 5 alternatif jawaban yang dapat diberi skor 1
sampai 5 atau gradasi dari sangat positif sampai sangat
negatif untuk setiap item instrument variable Motivasi
Kompetensi dan Kinerja yaitu :

5 = Sangat setuju
4 = Setuju
3 = Ragu-ragu
2 = Tidak setuju
1 = Sangat Tidak Setuju
Kisi-kisi instrument penelitian untuk mengukur
motivasi, kompetensi dan kinerja dosen tidak
tetap/luar
biasa
di
PTS
kota
Sukabumi.

Tabel 1. Instrumen Penelitian Motivasi

DIMENSI MOTIVASI
Kebutuhan Fisiologi
Kebutuhan Keselamatan atau
Keamanan
Kebutuhan Sosial
Kebutuhan Penghargaan
Kebutuhan Aktualisasi diri

INDIKATOR- INDIKATOR
* Kompensasi honor
* Fasilitas
* Merasa aman berada di lingkungan
kerja/ kampus
* Bersosialisasi/berinteraksi
* Prestise
* Mengukur Potensi diri
*Kepuasan diri

ITEM
2
1
1
1

Tabel. 2 Instrumen Penelitian Kompetensi

DIMENSI KOMPETENSI
Watak (Traits)
Motif (Motive)
Bawaan (Self-Concept)
Pengetahuan (Knowlegde)

Keterampilan/Keahlian
(Skill)

INDIKATOR- INDIKATOR
* Percaya diri
* Kontrol diri
* Ketabahan / daya tahan
* Sesuatu yang diinginkan/dipikirkan
* Sikap
* Nilai yang dimiliki
* Latar belakang pendidikan
* Berorientasi ke depan
* Mampu berkomunikasi
* Keterampilan untuk melaksanakan tugas - tugas rutin
sesuaidengan standar di tempat kerja (Task skill)
* Keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang
berbeda muncul dalam pekerjaan (Task ingt skills)
* Keterampilan dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat
bila timbul masalah dalam masalah dalam pekerjaan
(Continserey net skill)
* Keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara
kenyamanan kerja (Job role environment skill)

ITEM
1
1
1
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1

Tabel.3 Instrument Penelitian Kinerja

DIMENSI KINERJA

INDIKATOR – INDIKATOR

Kepakaran

* Adanya pengakuan atas kepakarannya/ penguasaanya
terhadap
disiplin
ilmunya,
oleh
kelompok
sejawat/Instansi yang berwenang

7

* Adanya kegiatan penelitian ilmiah

1

* Adanya penulisan buku / jurnal ilmiah

1

*Tidak terlibat dalam kegiatan kegiatan yang
melanggar etika, nilai-nilai akademik dan potensi

1

Pengembangan
penguasaan ilmu

kepakaran

dan

Menerapkan etika pada waktu mengajar
dan meneliti
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* Metode pengajaran memungkinkan dua arah

1

Menyukai tantangan intelektual

*Memberikan contoh nyata dan menarik dalam
pembelajaran
* Materi pengajaran merangsang mahasiswa untuk aktif
bertanya dan berdiskusi
* Materi pengajaran mendorong mahasiswa tertarik
untuk mengetahui lebih jauh
* Tersedia rancangan pengajaran yang sesuai dengan
kaidah yang berlaku
* Materi pengajaran disusun sesuai dengan kompetensi
utama, penunjang dan pendukung
* Materi pengajaran mengaju pada referensi terakhir

Peduli dan Menghargai Mahasiswa

* Memberi respon positif terhadap pertanyaanmahasiswa

1

Melakukan penilaian yang tepat kepada
mahasiswa

* Instrumen penilaian dapat mengukur kemampuan
mahasiswa yang sesungguhnya sesuai dengan
kapasitasnya

1

Membangkitkan
minat
dan
mengembangkan kemampuan peserta
didik untuk berargumentasi secara
ilmiah

Mempunyai tujuan pengajaran yang
jelas

Mandiri dan mampu mengontol diri
Belajar dari peserta didik
Memacu keunggulan penelitian
Keikutsertaan mahassiwa dalam
penelitian
Menciptakan peluang / jaringan
kolaborasi
Memacu terbentuknya kelompoknya
penelitian
Bermanfaat untuk kepentingan
masyarakat dan industri
Profesional
dalam
pelayanan kepakaran

memberikan

1
1
1
1
1
1

1
* Mentaati kode etik dosen yang berlaku
* Evaluasi rancangan pengajaran berdasarkan umpan balik
dari mahasiswa
* Adanya publikasi ilmiah internasional / nasional
* Memperoleh dana penelitian melalui kompetensi
* Banyaknya mahasiswa yang dilibatkan dalam
penelitian
* Terlibat dalam kerjasama dengan lembaga penelitian
internasional /nasional
* Terbentuk kelompok penelitian yang tangguh dan
mampu bersaing
* Meningkatkan permintaan jasa pelayanan sosial atas
kepakarannya
* Mendapat penghargaan dalam pelayanan sosial dan
kepakarannya

2.2. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota
Sukabumi dengan studi kasus di beberapa Perguruan
Tinggi Swasta yang berada di wilayah kota Sukabumi,
alasan memilih tempat ini, karena domisili dan
aktivitas penulis di kota ini sehingga bisa
memudahkan
dalam
pencarian
data
dan
menyelesaikan penelitian ini. Kota Sukabumi
merupakan kota kecil yang asri dan sejuk, berdasarkan
letak Geografi berada pada bagian tengah Jawa Barat
yang terletak di bawah kaki Gunung Gede dan
Gunung Pangranggo dengan ketinggian 584 m diatas
permukaan laut dengan suhu maksimum 290C yang
berjarak 120 KM dari ibukota Negara (Jakarta) dan 96
KM dari ibukota propinsi (Bandung) dengan luas
wilayah 4.800,231 Ha dengan jumlah penduduk
berdasarkan Disduk Capil 2011 356.085 jiwa
(Sukabumi.go.id).
Berdasarkan sumber (evaluasi.or.id) Secara
umum indek pendidikan yang ada di wilayah kota

1
1
1
1
1
1
2

2

Sukabumi mencapai 87,39% tersebar ke dalam
beberapa tingkatan mulai dari pendidikan dasar,
menengah, atas dan tinggi
Sedangkan jumlah
Perguruan Tinggi yang berada wilayah kota Sukabumi
sebanyak 16 Perguruan Tinggi Swasta. Objek
penelitian penulis sebanyak 5 PTS dengan alasan 1
orang dosen tidak tetap/luar biasa bisa mengajar di 2
bahkan 3 PTS yang berada di wilayah kota Sukabumi.
3.HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik Responden
Pada penelitian ini, peneliti menguraikan data hasil
penelitian yang diperoleh dari penyebaran angket
kepada responden. Data yang diperoleh dari
penyebaran angket ini merupakan data primer
penelitan. Sampel dari penelitian ini sebanyak 82
responden, yaitu Dosen tidak tetap/luar biasa yang
berada di Wilayah Kota Sukabumi. Dalam penelitian
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ini profil responden dibedakan berdasarkan

jenis

kelamin,

usia,

dan

masa

bekerja.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
Pria
Wanita
Total

Frekuensi
49
33
82

Persentase (%)
60
40
100%

Sumber: Data Primer (Data diolah penulis dari kuesioner) Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari total
82 responden, mayoritas responden adalah pria, yaitu

sebanyak 49 orang (60%) sedangkan wanita sebanyak
33 orang (40%).

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia
26-30 Tahun
31-35 Tahun
36-40 Tahun
41-45 Tahun
> 45 Tahun
Total

Frekuensi
29
21
26
4
2
82

Persentase (%)
35
26
32
5
2
100%

Sumber: Data Primer(Data diolah penulis darkuesioner) Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari total 82
responden, 29 orang (35%) berusia antara 26-30
tahun, 21 orang (26%) berusia antara 31-35 tahun, 26

orang (32%) berusia antara 36-40 tahun, dan 4 orang
(5%) berusia antara 41-45 tahun dan 2 orang (2%) di
atas 45 tahun.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Masa Bekerja Frekuensi Persentase (%)
0 - 5 Tahun
38
46
6 – 10 Tahun
31
38
11 – 15 Tahun 10
12
16 – 20 Tahun 3
4
> 20 Tahun
0
0
Total
82
100%
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Untuk mencari nilai validitas dari sebuah item maka
dari total 82 responden, 38 orang (46%) telah bekerja peneliti mengkorelasikan skor dari setiap item
antara 0-5 tahun, 31 orang (38%) telah bekerja antara pertanyaan dengan total skor item-item dari variabel
6-10 tahun, 10 orang (12%) telah bekerja antara 11-15 atau pertanyaan tersebut. Apabila nilai korelasi diatas
tahun, dan 3 orang (4%) telah bekerja antara 16-20 0,3 maka dikatakan bahwa item tersebut valid,
tahun.
sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0.3 maka
dikatakan
item
tersebut
tidak
valid
(Sugiono,2007:137).
3.2. UJI VALIDITAS
Untuk mencari nilai korelasi digunakan rumus
a. Hasil Perhitungan Uji Validitas Kuisioner
Pearson Product Moment .
Contoh perhitungan uji validitas kuesioner untuk pertanyaan item 1.
n = 82 ΣX2 = 754 ΣX = 228 ΣY2 = 50.338 ΣY= 1.996 ΣXY = 5.775
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Dari perhitungan di atas diperoleh r hitung
0,490867818 lebih besar dari r kritis 0,3 maka
dinyatakan Valid artinya alat ukur yang dipakai yaitu
kuesioner tepat dan berlaku untuk mengukur variable
yang diteliti.
3.3. UJI REABILITAS
Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil
pengukuran dengan menggunakan objek yang sama
Untuk menghitung reliabilitas :
n = 82 ΣA2 = 14.146 ΣA = 1.054
ΣB2= 11.336
(
√[ (
√[

(

)

)

(
)

(

)

akan menghasilkan data yang sama. Untuk menguji
reabilitas digunakan metode teknik belah dua (split
half), untuk keperluan itu maka butir-butir kuisioner
dibagi menjadi dua kelompok yaitu: kelompok
kuesioner ganjil dan kelompok kuesioner genap.
Selanjutnya di masukkan kedalam rumus spearman
brown. Apabila skor korelasi diatas 0,7 maka item
tersebut realiabel dan jika skor dibawah 0,7 maka item
tersebut tidak realiabel (Sugiono,2007:141).
ΣB= 942 ΣAB= 12.428
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Hasil reliabilitas dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Tingkat Reliabilitas Variabel

Variabel
Motivasi
Kompetensi
Kinerja

r
Hitung
0,73139
0,83205
0,91505

r Kritis

Keterangan

0.7
0.7
0.7

Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber: Data diolah dari hasil jawaban responden, 2012

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa
semua variabel dengan berbagai item pertanyaan
dikatakan reliabel, karena memiliki nilai r hitung lebih
besar daripada r kritis, yaitu 0,7. Yaitu 0,915058.
3.4.HASIL
ANALISIS
KORELASI
DAN
REGRESI LINIER BERGANDA DENGAN
PROGRAM SPSS.

Analisis Korelasi
Analisis ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan
rumusan masalah yaitu : “Apakah terdapat pengaruh
Motivasi, Kompetensi terhadap Kinerja Dosen tidak
tetap/ luar biasa di PTS kota Sukabumi ?
Adapun hasil perhitungannya terlihat pada tabel
Correlations
di
bawah
ini
;

Tabel 8. Correlations

Pearson Correlation

Kinerja

Motivasi

Kompetensi

Kinerja

1.000

.318

.588

Motivasi

.318

1.000

.113
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Sig. (1-tailed)

N

Kompetensi

.588

.113

1.000

Kinerja

.

.002

.000

Motivasi

.002

.

.155

Kompetensi

.000

.155

.

Kinerja

82

82

82

Motivasi

82

82

82

Kompetensi

82

82

82

Berdasarkan tabel diatas, penulis bisa
menjawab : Ada pengaruh antara variable motivasi
terhadap kinerja yaitu sebesar 0,318. Hal ini
menunjukkan pengaruh yang positif dan mempunyai
arti bahwa apabila motivasi meningkat akan diikuti
kenaikan kinerja. Walaupun di interprestasikan
pengaruhnya rendah karena berada pada level 0,20–
0,399 (Sugiono,2007:216) dan begitu juga dengan
variable kompetensi ada pengaruh terhadap kinerja
yaitu sebesar 0.588. Hal ini menunjukkan pengaruh
yang positif dan mempunyai arti bahwa apabila
kompetensi meningkat akan diikuti kenaikan kinerja,
walaupun diinterprestasikan pengaruhnya sedang
karena berada pada level 0,40–0,599 (Sugiono,
2007:216).
Sedangkan untuk menjawab pertanyaan dari
rumusan masalah : Apakah terdapat pengaruh
secara bersama-sama antara motivasi dan

kompetensi terhadap kinerja dosen tidak
tetap/luar biasa di PTS kota Sukabumi dapat dilihat
dari angka probabilitas (sig) sebesar 0,00 yang jauh
lebih kecil dari angka 0,05. Ketentuan mengatakan
jika angka probabilitas atau signifikan < 0,05 maka
ada pengaruh yang singnifikan antara variable
motivasi dan kompetensi terhadap kinerja dosen.
3.5.ANALISIS
KOEFISIEN
DETERMINASI
(REGRESI GANDA)
a. Analisis Koefisien Determinasi Simultan
Untuk menjawab pertanyaan dari maksud dan
tujuan penelitian yaitu “ Seberapa besar pengaruh
secara bersama-sama antara motivasi dan
kompetensi terhadap kinerja dosen tidak
tetap/luar biasa di PTS kota Sukabumi. Dapat
dilihat
dari
tabel
dibawah
ini
:

Tabel 9. Nilai Regresi Ganda
Model Summary

Change Statistics
Model R
1

R
Adjusted R Std. Error of R Square
Square Square
the Estimate Change
F Change df1

.640a .410

.395

4.55954

.410

Dari tabel di atas dapat dilihar R Square (Koefisien
Diterminasi) KD = r2 x 100% = (0.640)2 x 100%=
41%. Angka tersebut mengandung pengertian bahwa
besarnya pengaruh motivasi dan kompetensi terhadap
kinerja dosen sebesar 41 %. Dan sisanya sebesar 49%
dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti oleh
penulis. (faktor lain ialah error = atau 1 -r2 atau 10,41)

27.451

2

df2

Sig. F Change

79

.000

b. Analisis Koefisien Determinasi Parsial
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi masing-masing variable yaitu
motiovasi dan kompetensi mempengaruhi variabel
kinerja secara parsial. Berikut di bawah ini hasil
perhitungan determinasi parsial.

Tabel 10. Tabel Determinasi Parsial
Coefficient

Unstandardized
Coefficients
Model

B

Std. Error

1 (Constant)

6.585

2.930

Motivasi

.190

.065

Kompetensi

.611

.095

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

2.248

.027

.254

2.922

.005

.318

.312

.253

.560

6.434

.000

.588

.586

.556

Berdasarkan tabel di atas determinasi parsialnya
adalah sebagai berikut :
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= 0.318 x 0.254
= 0.080772 /8.0772%
Untuk penilaian Kompetensi
KD parsial = Zero order x Beta
= 0.588 x 0.560
= 0.32928 atau 32.928%
Berdasarkan perhitungan di atas maka kompetensi
memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja
yaitu sebesar 32.928%, dibandingkan dengan motivasi
yang mempunyai pengaruh sebesar 8.0772%.

c. Uji Hipotesis Penelitian
Dalam melakukan pengujian hipotesis ini peneliti
melihat nilai F hit selanjutnya dikonsultasikan dengan
nilai F tab dengan dk = n-k-1.
Pengujian Secara Simultan (Uji F)
Untuk mengetahui apakah motivasi dan kompetensi
mempunyai pengaruh terhadap kinerja, maka
digunakan pengujian statistik uji F. Adapun hasil
perhitungannya terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 11. Tabel Statistik Uji F
ANOVAb

Model

Sum of Squares df

1 Regression 1141.395

Mean Square F

2

570.697
20.789

Residual

1642.360

79

Total

2783.754

81

Sig.

27.451 .000a

⁄
⁄(
⁄
⁄(
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai
Fhit sebesar 27.451, dan Ftab (dk = 82-2-1 = 79, α =
5%) = 3.11, sehingga Fhit > Ftab (27.451 > 3.11).
Dengan menggunakan program SPSS 18.0 for
windows diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 <
0,05, hal ini berarti Ha diterima, artinya bahwa

)

)
motivasi
dan kompetensi
berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja.
Pengujian Secara Parsial (Uji t)
Untuk menguji hipotesis secara parsial/masing-masing
dapat di uji dengan uji t, hasil perhitungannya dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Tabel Statistik Uji t
Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Correlations

Model

B

Std. Error Beta

T

Sig.

1 (Constant)

6.585

2.930

2.248

.027

Motivasi

.190

.065

.254

2.922

.005

.318

.312

.253

Kompetensi .611

.095

.560

6.434

.000

.588

.586

.556

Motivasi
Nilai thit untuk motivasi adalah sebesar 2.922 dan
nilai ttab (dk = 82-2-1 = 79, α = 5%) = 2.000,
sehingga thit > ttab (2.922 > 2.000). Dengan
mengambil tingkat signifikansi berdasarkan hasil
perhitungan Software SPSS 18.0 for windows
diperoleh 0,005 < 0,05. Berdasarkan hasil analisis
tersebut diketahui bahwa Ha diterima, artinya bahwa
motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja.
Kompetensi
Nilai t hitung untuk kompetensi adalah sebesar 6.434
dan ttab = 2.000, sehingga thit > ttab (6.434 > 2.000).
Dengan mengambil tingkat signifikansi berdasarkan
perhitungan Software SPSS 18.0 for windows
diperoleh 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil analisis
tersebut diketahui bahwa Ha diterima, artinya bahwa

Zero-order Partial Part

kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis, tentang penilaian persepsi
responden mengenai motivasi dan kompetensi
terhadap kinerja. Di peroleh hasil bahwa karakteristik
responden terbanyak berjenis kelamin laki–laki, usia
terbanyak berada antara usia 26 sampai 30 tahun,
masa kerja terlama berada antara 0 sampai 5 tahun di
Perguruan Tinggi Swasta Kota Sukabumi.
Dari analisis regresi linear berganda,
menunjukkan adanya pengaruh Motivasi dan
Kompetensi terhadap Kinerja di Perguruan Tinggi
Swasta Kota Sukabumi yang dinyatakan dengan
perhitungan statistik, sedangkan hasil korelasi
berganda didapat nilai korelasi sebesar 0,640 yang
artinya korelasi yang terjadi adalah korelasi yang
positif, berarti derajat atau kekuatan antara Motivasi
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dan Kompetensi terhadap Kinerja mempunyai korelasi
yang kuat, di interpretasikan kuat karena berada pada
interval 0.60 – 0.799.
Untuk perhitungan korelasi parsial di dapat
nilai r antara Motivasi terhadap Kinerja menunjukkan
angka sebesar 0.318 mempunyai arti korelasi yang
terjadi adalah korelasi positif dan mempunyai arti
bahwa apabila motivasi meningkat, maka akan diikuti
oleh kenaikan kinerja, begitu juga sebaliknya. Tingkat
hubungan
antara
motivasi
dengan
kinerja
diinterpretasikan rendah karena berada pada interval
0.20 – 0.399, kemudian untuk nilai r antara
kompetensi terhadap kinerja menunjukkan angka
sebesar 0.588, artinya korelasi yang terjadi adalah
korelasi positif dan mempunyai arti bahwa apabila
kompetensi meningkat, maka akan diikuti oleh
kenaikan kinerja, begitu juga sebaliknya. Tingkat
hubungan antara kompetensi dengan kinerja di
interpretasikan sedang karena berada pada interval
0.40 – 0.599.
Dari hasil pengujian hipotesis juga
mengungkapkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima,
artinya adalah terdapat pengaruh motivasi dan
kompetensi terhadap kinerja secara signifikan.
Berdasarkan hasil tersebut maka sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Spenser dalam Moeheriono
(2010:8) berpendapat bahwa : Kompetensi
mempunyai hubungan sebab akibat (Causally related)
jika dikaitkan dengan kinerja seseorang, sehingga
pada akhirnya dapat memprediksi kinerja orang
tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara kompetensi
dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali,
serta relevansinya ada dan kuat.
Pengujian
hipotesis
parsial
(uji
t)
menunjukkan bahwa variabel motivasi mempunyai t
hitung lebih besar dari t tabel. Dengan demikian
bahwa variabel motivasi
berpengaruh terhadap
kinerja secara signifikan. Hal ini sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Bernard Berelson dalam
Siswanto (2011:119) mendifinisikan motivasi sebagai
“all those inner striving conditions variously
described as wishes, desires, needs, drives, and the
like”. Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan
kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan
energi, mendorong kegiatan (moves), dan mengarah
atau menyalurkan perilaku kearah mencapai
kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi
ketidakseimbangan.
Dilihat
dari
koefisien
determinasi
menunjukkan bahwa variabel motivasi dan
kompetensi memberikan pengaruh terhadap kinerja
sebesar 49%, sedangkan sisanya sebesar 51.% lainnya
diberikan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh
penulis. Jika dilihat dari koefisien determinasi secara
parsial, diketahui bahwa variabel kompetensi sebesar
32.928% lebih besar pengaruhnya terhadap kinerja,
daripada motivasi yang mempunyai pengaruh sebesar
8.0772%.
4. KESIMPULAN
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Motivasi dosen memiliki pengaruh yang singnifikan
terhadap kinerja terbukti hasil uji hipotesis secara
parsial (uji t) untuk variable Motivasi diperoleh
0,005 < 0,05 yang berarti bahwa Ha di terima.
Besarnya pengaruh variable Motivasi terhadap
Kinerja sebesar 8,0772%
2.Kompetensi dosen memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja terbukti uji hipotesis
secara parsial (uji t) untuk variable Kompetensi
diperoleh 0,000 < 0,05 yang berarti Ha diterima.
Besarnya pengaruh variable kompetensi terhadap
kinerja sebesar 32,928 %.
3. Motivasi dan kompetensi secara bersama-sama
memiliki pengaruh terhadap kinerja dosen tidak
tetap/ luar biasa terbukti hasil uji hipotesis diperoleh
nilai Singnifikansi F sebesar 0,000 < 0,05 hal ini
berarti Ha diterima. Kontribusi motivasi dan
kompetensi terhadap kinerja dosen sebesar 41 %
sedangkan sisanya sebesar 59 % lainnya diberikan
oleh variable lain yang tidak diteliti oleh penulis.
IMPLIKASI
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diimplikasikan
sebagai berikut :
1. Motivasi dosen harus terus ditingkatkan karena
motivasi merupakan motor pengerak utama
seorang dosen untuk bisa meningkatkan kinerja,
terbukti motivasi dosen tidak tetap/luar biasa di
PTS kota Sukabumi rendah sehingga pimpinan/
bagian SDM perlu memotivasi dosen dengan cara
memberikan kompensasi (reward), fasilitas
kesehatan, beasiswa pendidikan dan sebagainya.
2. Pengembangan Kompetensi Dosen harus terus
ditingkatkan karena terbukti berpengaruhnya
terhadap kinerja dosen. Pengembangan tersebut
bisa dengan memberikan fasilitas belajar lebih
lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, Sosialisasi
Jabatan Fungsional Akademik Dosen (JFA)
Seminar, Pelatihan pembuatan jurnal/ buku/ karya
ilmiah/proposal
baik
nasional
maupun
internasional.
3. Selama ini Kinerja dosen belum sepenuhnya
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi maka
untuk bisa mencapai tujuan tersebut perlu diadakan
suatu standar penilaian Kinerja dosen sehingga
setiap semester bisa diketahui apakah setiap dosen
sudah termotivasi untuk bisa melaksanakannya
ataukah belum.
SARAN-SARAN
Dari kesimpulan di atas, untuk mengantisipasi dan
untuk tercapainya maksud dan tujuan peningkatan
Kinerja Dosen Tidak tetap/Luar biasa di PTS Kota
Sukabumi, maka dapat disarankan:
Pimpinan atau bagian Sumber Daya Manusia harus
lebih selektif dalam merekrut calon dosen, lebih
mengoptimalkan dalam pengembangkan Kompetensi

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013

dosen dan mengoptimalkan Kinerja Dosen dengan
cara :
1. Terus dimotivasi untuk bisa memperlihatkan kinerja
yang
baik
dan
lebih
terpacu
untuk
mengembangkan kompetensi diri walaupun ada
kesibukan lain diluar kerja sebagai dosen. Serta
diberi arahan tentang pemahaman hakekat jabatan
fungsional dosen sehingga berkeinginan untuk
memiliki jabatan fungsional dosen karena itu
merupakan syarat dan ketentuan yang harus
dimiliki Dosen sebagai penentu kewenangan
mengajar (UU no.14 Tahun 2005 pasal 47 butir 2).
2. Jika syarat jabatan fungsional sudah dimiliki
minimal Asisten ahli dan sudah S2 diarahkan
untuk bisa mengikuti Sertifikasi Dosen .
3. Selalu diingatkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi
seutuhnya sehingga tugas pokok dosen tidak hanya
Pendidikan dan pengajaran saja tapi harus
melakukan penelitian, menghasilkan karya ilmiah
baik
Internasional/
Nasional,
sanggup
berkompetensi untuk memperoleh dana penelitian,
melibatkan banyak mahasiswa dalam penelitian,
terlibat dalam kerja sama dengan lembaga
penelitian
Internasional/nasional,
mampu
membentuk kelompok penelitian yang tangguh dan
mampu bersaing dan melakukan amalan terbaik
dalam pengabdian dan pelayanan pada masyarakat.
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