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PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL DAN MOTIVASI
TERHADAP KINERJA DOSEN

DI FKIP-UISU MEDAN
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Abstract. Target of this research is to know Influence of The Professional Competence and The
Motivation to The Lecture Performance of the Faculty of Teacher Training and Education of the
Islamic University of North Sumatra. Pursuant to data evaluation and analysis, hence obtained
result of research as follows. Equation of regresi in this research is

. Above equation explaining that coefficient regresi have
positive value that is 0.445, this matter indicate that interest variable have positive influence to
lecture performance. There are any policy conducted to improve professional competence hence
will affect positive to lecture performance. Coefficient of Regresi also have positive sign with
value 0.461. This matter indicate that motivation variable have positive influence to lecture
performance. There are any policy conducted to improve motivation hence will affect positive to
lecture performance. To know by partial influence of professional competence to lecture
performance, obtained by value of thitung equal to 2.626 and value of significance 0.013, while
value of ttabel at trust storey; level 95% (: 0,05) is 2,03951. Because of value of thitung > ttabel

(2.626 > 2,03951) hence H0 is refused and accept hypothesis in this research that is that
professional competence have an effect on positive and significant to leture performance of the
Faculty of Teacher Training and Education of the Islamic University of North Sumatra. To know
by partial influence of motivation to lecture performance, obtained by value of thitung equal to 3.207
and value of significance 0,003, while value of ttabel at trust storey;level 95% (: 0,05) is 2,03951.
Because of value of thitung > ttabel ( 3.207 > 2,03951) hence Ho refused and accept hypothesis in this
research that is that motivation have an effect on positive and significant to lecture performance of
the Faculty of Teacher Training and Education of the Islamic University of North Sumatra. Assess
R Square is 0,430, this matter indicate that 43% professional competence variable and motivation
have an effect on positive to lecture performance, while the rest equal to 57% explained by un-
packed into by other variable of this research model or influenced by other factors which do not
check.

Keywords: Professional competence, motivation, lecturer performance

PENDAHULUAN
Majunya pendidikan suatu

negara harus dikaitkan dengan
kualitas dan pemerataan pendidikan
bagi masyarakat, karena pendidikan
yang berkualitas akan menghasilkan
sumber daya manusia yang
berkualitas dan setiap masyarakat
berhak memperoleh pendidikan yang
berkualitas. Kualitas pendidikan
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti: mahasiswa, fasilitas sarana
pendukung proses belajar mengajar

dan tak kalah pentingnya adalah
faktor dosen sebagai tenaga
pendidik. Ketiga faktor tersebut
saling mempengaruhi satu dengan
lainnya dalam melaksanakan proses
pembelajaran. Penyelenggara
pendidikan tinggi harus mampu
menghasilkan lulusan yang handal
dan teruji, hal ini sangat ditentukan
oleh kinerja dosen karena dosen
berperan sentral dalam
mentransformasikan, mengembangkan
dan menyebarluaskan ilmu



pengetahuan, teknologi dan seni
melalui pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai
dengan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Seorang dosen bukan saja
bertugas untuk mentransferkan
pengetahuan saja, akan tetapi harus
dapat membentuk pribadi mahasiswa
untuk dapat memiliki etika yang
baik. Seorang dosen juga harus
mampu membimbing mahasiswa
untuk menjadi manusia yang
bermanfaat bagi orang lain, dan
mampu menyiapkan mahasiswa yang
bertanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya dimasyarakat.
Jika kriteria dan persyaratan di atas
belum terpenuhi, tentunya akan
berpengaruh besar bagi mahasiswa.
Mereka akan mengalami kejenuhan
dalam proses belajar mengajar dan
tidak dapat menguasai materi yang
disampaikan oleh dosen dengan baik.
Hal itu secara otomatis akan
mempengaruhi prestasi belajar
mahasiswa.

Dikalangan mahasiswa sering
terdengar isu keluhan yang berkaitan
dengan proses belajar mengajar yaitu
kepuasan mahasiswa terhadap
perilaku mengajar dosen, misalnya;
mahasiswa merasa metode mengajar
yang digunakan tidak relevan, tidak
menarik, dosen tidak professional,
tidak disiplin, hubungan dosen
dengan mahasiswa kurang harmonis,
tidak adil dalam penilaian, kaku,
otoriter, dan lain sebagainya. FKIP-
UISU Medan sebagai lembaga
pendidik dituntut untuk
menghasilkan guru yang berkualitas
tinggi dengan didukung dosen-dosen
yang dapat memanfaatkan
kemampuan profesionalnya. Menurut
Yuniarsih (2002:60), dosen sebagai

tenaga pendidik diharapkan dapat
memiliki kompetensi professional
yang ditandai sebagai berikut: (a)
mengembangkan kepribadian, (b)
menguasai landasan pendidikan, (c)
menguasai bahan pengajaran, (d)
menyusun program pengajaran, (e)
melaksanakan program pengajaran,
(f) menilai hasil dan PBM yang telah
dilaksanakan, (g) menyelenggarakan
program bimbingan, (h)
menyelenggarakan administrasi
sekolah (i) berinteraksi dengan
masyarakat sejawat, (j)
menyelenggarakan penelitian
sederhana.

Kinerja dosen diukur
berdasarkan beban kerja dosen
mencakup kegiatan pokok yaitu
merencanakan pembelajaran,
melaksanakan proses pembelajaran,
melakukan evaluasi pembelajaran,
membimbing dan melatih,
melakukan penelitian, melakukan
pengabdian pada masyarakat dan
melakukan tugas tambahan. Proses
belajar mengajar merupakan suatu
proses yang mengandung
serangkaian perbuatan pendidik dan
peserta didik atas hubungan timbal
balik yang berlangsung dalam situasi
edukatif untuk mencapai tujuan.
Pembelajaran adalah proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Kemampuan
dosen mengajar merupakan dimensi
paling utama untuk dilakukan
monitoring. Penilaian ini dapat
dilakukan oleh dosen sendiri, kepala
sekolah maupun oleh peserta didik
melalui persepsinya (Rohani dalam
Mundarti, 2007:2).

Kinerja adalah tingkat
keberhasilan seorang karyawan
didalam menyelesaikan pekerjaan.



Faktor yang menentukan tingkat
kerja (prestasi kerja) seorang
karyawan, diantaranya adalah
penilaian kinerja (Timpe, 1992:ix).
Penilaian kinerja berkenaan dengan
seberapa baik seseorang melakukan
pekerjaan yang ditugaskan/diberikan.
Penilaian kinerja formal biasanya
berlangsung dalam periode waktu
tertentu sekali atau dua kali setahun
(Simamora dalam Mundarti, 2007:2).
Penilaian kinerja adalah suatu
kegiatan yang dilakukan
manajemen/penyelia penilai untuk
menilai kinerja tenaga kerja dengan
cara membandingkan kinerja atas
kinerja dengan uraian/deskripsi
pekerjaan dalam suatu periode
tertentu (Sastrohadiwiryo, 2005:231).

Perilaku individu seorang
dosen dalam mencapai prestasi apa
yang dikerjakan dipengaruhi oleh
faktor individu, psikologi dan
organisasi. Adapun faktor-faktor
kinerja tersebut antara lain meliputi
pengalaman, keterampilan, usia, jenis
kelamin, pendidikan, masa kerja,
tanggung jawab, kepuasan kerja,
persepsi, motivasi, kepemimpinan,
imbalan, supervisi, kondisi kerja
(Gibson, 2003:39). Persepsi
didefinisikan sebagai proses dimana
individu mengorganisasikan dan
menginterpretasikan impresinya
supaya dapat memberikan arti pada
lingkungan sekitarnya. Motivasi
adalah keadaan dalam diri pribadi
seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan
kegiatan-kegiatan tertentu, guna
mencapai suatu tujuan.  Kepuasan
kerja merupakan penilaian dari
pekerja yaitu seberapa jauh
pekerjaannya secara keseluruhan
memuaskan kebutuhannya. Imbalan
merupakan kompensasi yang

diterimanya atas jasa yang diberikan
kepada organisasi (As'ad dalam
Mundarti, 2007:3).

FKIP-UISU Medan merupakan
salah satu fakultas dari Universitas
Islam Sumatera Utara yang berada di
kota Medan. Melihat perkembangan
dan perubahan yang lebih mengarah
profesi keguruan, maka sangat perlu
dilakukan penataan sumber daya
manusia sebagai tenaga pendidik.
Tenaga pendidik hendaknya
memiliki kualifikasi akademik yaitu
minimal lulusan Magister sesuai
dengan bidang keahlian. Kualitas
mutu lulusan guru tidak terlepas oleh
kualitas proses pembelajarannya
melalui kinerja dosennya.

Pada perencanaan proses
belajar mengajar di FKIP-UISU
Medan berdasarkan dokumen
program studi sebagian dosen tidak
membuat SAP (Satuan Acara
Pembelajaran) dan silabus awal
semester. Selain itu juga dosen tidak
termotivasi dan tidak dapat
berkonsentrasi secara penuh dalam
menjalankan tugasnya untuk
meningkatkan kualitas
pengajarannya hanya pada satu
perguruan tinggi saja, tetapi para
dosen cenderung datang mengajar
hanya pada waktu jam mengajar dan
setelah selesai mengajar langsung
pergi ke tempat perguruan tinggi
lainnya untuk mengajar lagi. Jadi
dosen tidak mempunyai waktu untuk
memberikan pembimbingan ataupun
perhatian yang penuh terhadap para
mahasiswa.

Rata-rata jumlah persentase
kehadiran dosen mengalami
penurunan di tahun akademik
2011/2012 serta belum mencapai
target tatap muka yaitu dibawah
75%. Pada proses evaluasi akhir



semester nilai hasil ujian masuk ke
bagian evaluasi beberapa dosen yang
tidak tepat waktu. Jumlah tulisan
dosen yang masuk ke Jurnal Ilmiah
Pendidikan “Nur Edukasi” terbitan
FKIP-UISU tidak memadai,
kemungkinan dosen enggan
memasukkan tulisannya karena
jurnalnya belum terakreditasi. Honor
mengajar berdasarkan jabatan, masa
kerja, SKS yang diampu sesuai
dengan jumlah kehadiran. Pada
pelaksanaan evaluasi pengajaran
dosen mendapatkan imbalan
pembuatan naskah soal, koreksi,
pengawasan.

Hasil wawancara sementara
pada bulan Juli 2012 terhadap
mahasiswa mengeluhkan beberapa
dosen kinerjanya kurang dalam
perencanan, pelaksanan PBM
maupun evaluasi. Pada awal PBM
dosen tidak memberikan silabus
sampai kuliah berakhir sebagai
rencana pembelajaran yang akan
dicapai dan sebagian menyerahkan
setelah PBM berjalan. Sebagian
dosen tatap mukanya tidak terpenuhi
sesuai dengan rencana dalam silabus,
kadang tidak tepat waktu sehingga
mengajar tidak sesuai dengan jumlah
waktu dan materi yang harus dicapai.

Maka untuk menghasilkan
kinerja yang baik seseorang harus
memiliki kompetensi professional
dan motivasi yang baik pada dirinya.
Menurut Barlow (dalam Muhibbin,
1997:229) kompetensi dosen adalah
the ability of a teacher to responsibly
perfom his or her duties
appropriately artinya kompetensi
guru merupakan kemampuan seorang
guru dalam melaksanakan
kawajiban-kewajibannya secara
bertanggung jawab dan layak. Lebih
lanjut Good (dalam Samana,

1994:27) menjelaskan bahwa
pekerjaan yang berkualifikasi
professional memiliki ciri-ciri
tertentu yaitu: (1) memerlukan
persiapan atau pendidikan khusus
bagi calon pelakunya; (2) memenuhi
persyaratan yang telah dibakukan
oleh pihak yang berwenang dan (3)
mendapat pengakuan dari
masyarakat atau negara.

Motivasi dapat ditafsirkan dan
diartikan berbeda oleh setiap orang
sesuai tempat dan keadaan dari para
masing-masing orang itu. Pandangan
para penulis tentang motivasi sangat
bervariasi menurut sudut pandang
masing-masing. Danim (2004:15)
menyatakan bahwa, motivasi
diartikan sebagai setiap kekuatan
yang muncul dari dalam diri individu
untuk mencapai tujuan atau
keuntungan tertentu di lingkungan
dunia kerja atau di pelataran
kehidupan pada umumnya. Menurut
Sofyandi (2008:43) bahwa tujuan-
tujuan dari motivasi antara lain
adalah: a) Untuk meningkatkan
moral dan kepuasan kerja karyawan,
b) Meningkatkan produktivitas kerja
karyawan, c) Mempertahankan
kestabilan karyawan dalam
perusahaan, d) Meningkatkan
kedisiplinan karyawan dalam
bekerja, e) Mengefektifkan dalam
pengadaan karyawan, f) menciptakan
suasana dan hubungan kerja yang
kondusif, g) Meningkatkan loyalitas,
kreativitas dan partisipasi karyawan,
h) Meningkatkan kesejahteraan
karyawan, i) Mempertinggi rasa
tanggung jawab akan tugas, dan lain-
lain.

Berdasarkan uraian di atas
menunjukkan adanya permasalahan
kinerja dosen dalam melaksanakan
proses belajar mengajar di FKIP-



UISU Medan. Sehingga diperlukan
usaha untuk meningkat kinerja
Dosen dikalanagn FKIP-UISU. Maka
rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah seberapa besar pengaruh
kompetensi profesional dan motivasi
terhadap kinerja dosen di FKIP-
UISU Medan. Selanjutnya perlu
dilakukan penelitian tentang factor-
faktor yang mempengaruhi kinerja
dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Islam
Sumatera Utara (FKIP-UISU)
Medan.

METODOLOGI
Penelitian ini merupakan

penelitian eksperimen dengan objek
penelitian adalah pengaruh
kompetensi profesional dan motivasi
terhadap kinerja dosen di FKIP-
UISU Medan. Untuk memperoleh
data serta informasi yang
dibutuhkan, digunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut: 1)
Wawancara (Interview), yaitu
melakukan komunikasi secara
langsung (tatap muka) kepada pihak-
pihak yang terkait dalam penelitian
ini; 2) Quistioner, yaitu menyusun
daftar pertanyaan yang ditunjukan
kepada responden; dan 3) Studi
Perpustakaan, memperoleh data
pendukung dalam penelitian
berdasarkan pada buku-buku yang
relevan terhadap obyek yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara
deskriptif dan analisis regresi linear
berganda. Teknik analisis ini dimulai
dengan persiapan data yaitu proses
pentabulasian data dan selanjutnya
data tersebut akan dioleh dengan
program SPSS. Selanjutnya analisis
data untuk melihat hubungan antara

faktor kompetensi profesional dan
motivasi sebagai variabel bebas
pertama dan kedua terhadap kinerja
dosen sebagai variabel terikat, maka
peneliti menggunakan rumus analisis
linier berganda yaitu:

(1)
dimana:

Y = Kinerja Dosen
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi

= Kompetensi
Profesional

= Motivasi
E = Standard Eror

Untuk mengetahui tingkat
signifikan antara variabel bebas
(kompetensi profesional dan
motivasi) terhadap variabel terikat
(kinerja dosen) maka digunakan uji
hipotesis dengan rumus:

(2)

Dimana:
R = Korelasi ganda
N = Jumlah sampel
m = Jumlah variabel

bebas

Untuk memberikan
interprestasi seberapa kuat hubungan
antara variabel penelitian tersebut,
maka akan digunakan tabel
interprestasi berikut ini:



Tabel 1. Pedoman untuk
Memberikan Interprestasi Koefisien

Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199 Sangat rendah
0,20 - 0,399 Rendah
0,40 - 0,599 Sedang
0,60 - 0,799 Kuat
0,80 - 1,000 Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono, 2003:183)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam analisis data ini peneliti akan menganalisis data penelitian

secara deskriptif, baik itu data primer ataupun data sekunder seperti jenis
kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja responden.
Berdasarkan data yang diperoleh dari FKIP-UISU bahwa responden
yang diambil sebagai sampel yaitu 34 orang dosen, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 Laki-Laki 16 47,06
2 Perempuan 18 52,94

Jumlah 34 100,00

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki berjumlah 16
orang (47,06%) dan responden perempuan berjumlah 18 orang (52,94%).

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3. Identitas Responden Berdasarkan Usia
No. Usia Jumlah Persentase (%)
1 21-30 Tahun 1 2,94
2 31-40 Tahun 3 8,82
3 41-50 Tahun 12 35,30
4 51-60 Tahun 16 47,06
5 61 Tahun ke atas 2 5,88

Jumlah 34 100,00

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang diteliti
oleh penulis pada kelompok usia 21-30 tahun sebanyak 1 orang (2,94%),
kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 3 orang (8,82%), kelompok usia 41-50
tahun sebanyak 12 orang (35,30%), kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 16
orang (47,06%), dan kelompok usia 61 tahun  ke atas sebanyak 2 orang (5,88%).



3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 S1 2 5,88
2 S2 26 76,47
3 S3 6 17,65

Jumlah 34 100,00

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan
responden adalah yang diteliti adalah S2 sebanyak 26 orang (76,47%), S1
sebanyak 2 orang (5,88%), dan S3 sebanyak 6 orang (17,65).

4. Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 5. Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja
No. Masa Kerja Jumlah Persentase (%)
1 00-05 Tahun 2 5,88
2 06-10 Tahun 5 14,70
3 11-15 Tahun 6 17,65
4 16-20 Tahun 6 17,65
5 21-25 Tahun 9 26,47
6 26-30 Tahun 6 17,65

Jumlah 34 100,00

Berdasarkan tabel 5
menunjukkan bahwa jumlah
responden yang diteliti oleh penulis
pada kelompok masa kerja 00-05
tahun sebanyak 2 orang (5,88%),
kelompok masa kerja 06-10 tahun
sebanyak 5 orang (14,70%),
kelompok masa kerja 11-15 tahun
sebanyak 6 orang (17,65%),
kelompok masa kerja 16-20 tahun
sebanyak 6 orang (17,65%),
kelompok masa kerja 21-25 tahun
sebanyak 9 orang (26,47%), dan
kelompok masa kerja 26-30 tahun
sebanyak 6 orang (17,65%).

Selanjutnya perolehan data di
analisi dengan menggunakan
anailisis regresi linear berganda.
Namun, sebelumnya dipenuhi
terlebih dahulu prasyarat analisisnya,

dengan melakukan uji normalitas, uji
multikolinearitas, dan uji
heteroskedastisitas. Secara jelasnya
dijabarkan sebagai berikut.

Uji Normalitas
Pengujian normalitas data

adalah untuk melihat normal
tidaknya sebaran data yang akan
dianalisis. Model regresi yang baik
adalah distribusi normal atau
mendekati normal. Untuk melihat
normalitas data ini digunakan
pendekatan Grafik yaitu Normality
Probability Plot. Deteksi normalitas
dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal dari
grafik. Menurut Santoso (2004:214),



dasar pengambilan keputusannya adalah:
a. Jika data menyebar disekitar

garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal, maka model
regresi memenuhi asumsi
normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari
garis diagonal dan atau tidak
mengikuti arah garis diagonal,
maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.

Pada out put SPSS pada bagian
Normal P-P Plot or Regresion
Standardized Residual, dapat
dijelaskan bahwa data-data (titik-
titik) cenderung lurus mengikuti
garis diagonal sehingga data dalam
penelitian ini cenderung berdistribusi
normal, seperti terlihat pada gambar
1 dibawah ini.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data

Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas

dilakukan untuk melihat apakah pada
model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas. Jika
terjadi korelasi, maka dinamakan
terdapat problem multikolinearitas.
Cara mendeteksinya adalah dengan
melihat nilai Varience Infaltion
Factor (VIF). Menurut Santoso
(2004:203), pada umumnya jika VIF

lebih besar dari 5, maka variabel
bebas tersebut mempunyai persoalan
multikolinearitas dengan variabel
bebas lainnya. Pada output SPSS
pada bagian Coefificient, semua
angka VIF berada dibawah 5, hal ini
menunjukkan tidak terjadi
multikolinearitas, seperti dapat
dilihat pada tabel 6 dibawah ini:



Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel
Collinearity Statistics

Tolerance VIF
Kompetensi_Profesional .928 1.078

Motivasi .928 1.078

Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas

untuk melihat apakah dalam sebuah
model regresi terjadi ketidaksamaan
varians dari residual dari suatu
pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika varians dari residual dari
suatu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut
heteroskedastisitas dan model regresi
yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Deteksi
heteroskedastisitas dilakukan dengan
melihat ada tidaknya pola tertentu
pada data tersebut. Menurut Santoso
(2004:208), dasar pengambilan
keputusannya adalah:
a. Jika pola tertentu seperti

titik-titik yang ada membentuk

suatu pola tertentu yang teratur,
maka terdapat situasi
heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang
jelas, serta titik-titik menyebar di
atas dan dibawah angka nol pada
sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.

Pada output SPSS di bagian
Scatterplot, terlihat titik-titik
menyebar secara acak, tidak
membentuk sebuah pola tertentu
yang jelas, serta tersebar baik diatas
maupun dibawah angka nol pada
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model
regresi, sehingga model regresi layak
dipakai, dan dapat dilihat pada
gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Evaluasi Data

Dalam evaluasi data ini penulis
akan melakukan pengujian hipotesis,
baik secara partial ataupun secara

simultan. Selanjutnya untuk
mempermudah dalam evaluasi data
ini, maka penulis mencari nilai-nilai
yang dibutuhkan dengan



menggunakan perangkat lunak
komputer Program SPSS versi 16.00
for windows dengan hasil sebagai
berikut:

1. Pengaruh Kompetensi
Profesional dan Motivasi
terhadap Kinerja Dosen

Untuk mengetahui pengaruh
kompetensi profesional dan motivasi
terhadap kinerja dosen secara
simultan maka dapat dilihat dari
persamaan regresinya dan dari output
SPSS diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik Koefisien Regresi

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 6.902 11.494 .600 .553

Kompetensi_Profesional .445 .170 .370 2.626 .013

Motivasi .461 .144 .451 3.207 .003

Berdasarakan Tabel 7 diatas
dapat diperoleh persamaan regresi
sebagai berikut:

. Persamaan ini menjelaskan bahwa
koefisien regresi X1 (Kompetensi
Profesional) mempunyai nilai positif
yaitu 0,445. Hal ini berarti
menunjukan bahwa variabel
kompetensi profesional mempunyai
pengaruh positif terhadap kinerja
dosen. Bila ada kebijakan yang
dilakukan untuk meningkatkan
kompetensi profesional maka akan
berdampak positif kinerja dosen.

Koefisien regresi X2 (Motivasi) juga
mempunyai tanda positif dengan
nilai 0,461. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel motivasi mempunyai
pengaruh positif terhadap kinerja
dosen. Bila ada kebijakan yang
dilakukan untuk meningkatkan
motivasi maka akan berdampak
positif terhadap kinerja dosen. Hasil
pengujian hipotesis pengaruh
kompetensi profesional dan motivasi
terhadap kinerja dosen secara
simultan dapat dilihat pada tabel 8
dibawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik Secara Simultan
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 623.660 2 311.830 11.694 .000a

Residual 826.605 31 26.665

Total 1450.265 33

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kompetensi_Profesional
b. Dependent Variable: Kinerja_Dosen

Pada tabel 8 di atas terlihat
bahwa nilai Fhitung adalah 11,694 dan
nilai signifikansi 0,000. Diketahui
nilai Ftabel dengan tingkat

kepercayaan 95% (: 0,05) adalah
3,29. Oleh karena nilai Fhitung > Ftabel

(11,694 > 3,29) maka H0 ditolak dan
menerima hipotesis dalam penelitian



ini yaitu bahwa kompetensi
profesional dan motivasi secara
simultan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja dosen
FKIP-UISU Medan.

2. Pengaruh Kompetensi
Profesional Terhadap Kinerja
Dosen

Untuk mengetahui secara
partial pengaruh kompetensi
profesional terhadap kinerja dosen,
maka dapat dilihat pada tabel 7 di
atas. Berdasarkan tabel tersebut
diperoleh nilai thitung sebesar 2,626
dan nilai signifikansi 0,013,
sedangkan nilai ttabel pada tingkat
kepercayaan 95% (: 0,05) adalah
2,03951. Oleh karena nilai thitung >
ttabel (2,626 > 2,03951), Maka H0

ditolak dan menerima hipotesis
dalam penelitian ini yaitu bahwa
kompetensi profesional berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kinerja dosen FKIP-UISU Medan.

3. Pengaruh Motivasi Terhadap
Kinerja Dosen

Untuk mengetahui secara
partial pengaruh kompetensi
profesional terhadap kinerja dosen,

maka dapat dilihat pada tabel 7 di
atas. Berdasarkan tabel tersebut
diperoleh nilai thitung sebesar 3,207
dan nilai signifikansi 0,003,
sedangkan nilai ttabel pada tingkat
kepercayaan 95% (: 0,05) adalah
2,03951. Oleh karena nilai thitung >
ttabel (3,207 > 2,03951), Maka H0

ditolak dan menerima hipotesis
dalam penelitian ini yaitu bahwa
motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja dosen
FKIP-UISU Medan.

Uji Determinan
Uji determinan adalah untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel independent terhadap
variabel dependent. Untuk melihat
hasil uji determinan maka dapat
diketahui dari nilai Adjusted R
Square atau koefisien determinasi
dan dapat dilihat pada tabel 9
dibawah ini:

Tabel 9. Model Summary
Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 .656a .430 .393 5.16378
a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kompetensi_Profesional
b. Dependent Variable: Kinerja_Dosen

Nilai Adjusted R Square pada
tabel di atas adalah 0,393, hal ini
menunjukkan bahwa 39,30%
variabel kompetensi profesional dan
motivasi berpengaruh positif
terhadap kinerja dosen, sedangkan
sisanya sebesar 60,70% dijelaskan
oleh variabel yang tidak dimasukkan

ke dalam model penelitian ini atau
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
yang tidak diteliti.

KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil

penelitian ini, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:



1. Dari
hasil out put program SPSS,
bahwa seluruh butir-butir
pertanyaan dari variabel yang
diteliti dinyatakan valid dan
reliabel.

2. Variab
el kompetensi profesional secara
partial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel
kinerja dosen.

3. Variab
el motivasi secara partial
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel
kinerja dosen.

4. Variab
el kompetensi profesional dan
motivasi secara partial
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel
kinerja dosen.

5. Nilai
Adjusted R Square pada tabel di
atas adalah 0,393, hal ini
menunjukkan bahwa 39,30%
variabel kompetensi profesional
dan motivasi berpengaruh positif
terhadap kinerja dosen,
sedangkan sisanya sebesar
60,70% dijelaskan oleh variabel
yang tidak dimasukkan ke dalam
model penelitian ini atau
dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain yang tidak diteliti.
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