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ABSTRACT

The commitment and sincerity of a lecturer in an effort to increase student achievement both
in the planning, implementation, improvement of teaching as a whole is determined by a
professor as executive power which could regulate the interaction of teaching and learning,
with various problems faced by students. With the ability to mobilize the potential of existing
faculty to students, it is crucial to the quality of learning outcomes that can be achieved in
learning activities. And in this title shall achievement motivation, power, and affiliation affect
the  achievement  Delima  Midwife  Lecturer  Academy  Persada  Gresik  proven,  there  is  a
significant influence on their work motivation variabels include: motivation for achievement
(PR), the motivation for power (KK) , affiliation motivation (AF), on working achievement
Persada  Gresik  Delima  Midwife  Lecturer  Academy  accepted. From research,  regression
analysis  found that  the  variabel  of  achievement  motivation  the  most  powerful  influence.
Motivation  for  achievement  (PR)  has  a  regression  coefficient  equal  to  0.939,  while  the
motivation for power (KK) is only -0.222 and affiliation motivation (AF) equal to 0.03451.
Regression coefficient of 0.939 shows every one unit increase in achievement motivation will
be to increase the performance level of 0.939
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1. PENDAHULUAN

Roda  kehidupan  suatu  negara,  sektor  pendidikan  memegang  peranan  yang  sangat

penting. Terlebih ketika persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab Kabupaten atau Kota

setelah diberlakukannya Undang-Undang no. 2 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah no. 23

tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Sebegitu pentingnya peranan pendidikan di tanah air

kita ini, sehingga di setiap tahun, disetiap kesempatan , disetiap saat, begitu  semaraknya kita

mengikuti  perkembangan  pola  pendidikan  di  tanah  air  ini  untuk  mencari  sebuah  mutu

pendidikan yang diinginkan.  

1 Soedarwati adalah dosen pengajar pada Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik
2 Sri Rahayu adalah dosen tetap pada STIE Mahardhika Surabaya
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Untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  khususnya  prestasi  belajar  mahasiswa

menjadi tanggung jawab Dosen sebagai pelaksana dalam kegiatan proses Belajar Mengajar.

Oleh  karena  itu  sebagai  Kota  Pendidikan,  Kota  Gresik  telah  menetapkan arah  kebijakan

pembangunan di kebidanang pendidikan antara lain  yaitu :

1. Pemberian  dukungan  dan  fasilitas  kepada  lembaga-lembaga  pendidikan  untuk  dapat

berkembang  secara  optimal,  sesuai  kamampuan  dan  kewenangan  Pemerintah  Kota

Gresik.

2. Penggalangan  kemitraan  dan  memberikan  dorongan  kepada  seluruh  komponen

masyarakat  untuk berperan aktif  dalam memajukan dunia pendidikan formal  maupun

non informal.

3. Pengembangan iklim kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap

potensi, bakat dan minat.Peningakatan kualitas pendidikan, pendidikan moral dan agama

dengan cara membudayakan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi

keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

Dengan uraian tersebut maka masalah yang muncul adalah: a). Apakah motivasi akan

prestasi, kekuasaan, dan affiliasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Dosen

Akademi Bidan Delima Persada Gresik ? b). Apakah motivasi akan prestasi, kekuasaan dan

affiliasi secara parsial berpengaruh terhadap prestasi kerja Dosen Akademi  Bidan Delima

Persada  Gresik  ?  c).Variabel  motivasi  kerja  yang  mana  yang  berpengaruh  paling  kuat

terhadap prestasi kerja Dosen Akademi  Bidan Delima Persada Gresik ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Motivasi Kerja

Menurut  Mc.  Donald,  dalam buku  Interaksi  Belajar  Mengajar,  motivasi  adalah

perubahan  energi  dalam  diri  seseorang  yang  ditandai  dengan  munculnya  feeling  dan

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan (Sardiman A.M, 1992 : 73). 

 Menurut  Muhammad  As’ad  (1995)  menyatakan  bahwa  motivasi  kerja  adalah

sesuatu yang menimbulkan semangat kerja. Sedangkan Hasibuan (1991) menyatakan bahwa

motivasi  kerja adalah pemberian gaya  penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang

bekerja sama agar mereka mau bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya

untuk mencapai kepuasan.
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Jadi  motivasi  merupakan  sesuatu  yang  abstrak  yang  hanya  bisa  teramati  dari

perilaku yang ditunjukkan oleh manusia selaku individu. Oleh karena itu motivasi merupakan

keinginan  yang  muncul  dari  diri  seseorang  sehingga  mendorong  untuk  bertindak  (Terry,

1980).  Sedangkan pendapat  lain menyatakan bahwa motivasi  merupakan proses psikologi

yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi

pada diri seseorang (As’ad, 1995).

Menurut  dr.  Suharsini  Arikunto  (1993  :  265),dalam  bukunya  Manajemen

Pengajaran, Pimpinan Sekolah yang terdiri dari Direktur dan wakil-wakilnya secara langsung

maupun tidak, merupakan motor penggerak bagi dosen untuk bersikap dn berperilaku. Jika

Pimpinan Sekolah bersikap baik kepada dosen, memberikan dorongan dan motivasi untuk

hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas mengajar dan tugas-tugas lain di sekolah,

maka dosen yang bersangkutan akan melaksanakan tugasnya dengan mantap dan bergairah. 

 Teori Motivasi Proses

Teori  motivasi  proses  yang  menentukan  tujuan  seperti  yang  diungkapkan  oleh

Edwin Locke di dalam Robbins (1996) menyatakan bahwa tujuan yang terkhususkan

tersebut  dan sulit  akan  mengantarkan ke  tingkat  kinerja  yang  lebih  tinggi.  Maka  dengan

demikian  faktor  tujuan  merupakan  salah  satu  sumber  utama  motivasi  seseorang  dalam

bekerja. Dengan kata lain faktor tujuan dapat  memberikan arahan kepada pekerja tentang

bagaimana seharusnya ia mengerjakan pekerjaan yang ia tangani serta usaha-usaha apa saja

yang  seharusnya  yang  dapat  mendukung  pencapaian  suatu  hasil  atau  tujuan  yang  sesuai

dengan yang diharapkan dirinya maupun organisasinya. 

Sebagai teori penguat dalam teori Motivasi Penguat disini adalah bersumber dari

seorang  ilmuwan  sosial  yang  bernama  Chung,  Meggison  dan  Skinner  di  dalam  Islamy

(1995), yang menyatakan bahwa untuk sebagian besar tindakan dari manusia itu merupakan

suatu perilaku terdidik (learned behaviors operant behaviors) sedangkan untuk bagian yang

lainnya  terjadi  akibat  pengresponan  atau  reflek  (respondent  behaviors).  Di  dalam  teori

penguat  terdapat  empat  strategi  yang  bisa  digunakan  pemimpin  dalam  mempengaruhi

bawahannya,  yaitu  :   1).  Penguat  positif,  2).  Penghentian  penguatan,  3).  Hukuman,  4).

Penguatan negatif.
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Gibson, Ivanicevich dan Donnely di dalam Skinner (1992) mengenai prinsip-prinsip

operant conditioning, telah mengungkapkan dan menguraikan bahwa hubungan antara proses

pembelajaran yang muncul akibat  perilaku, yang mana ungkapnya  menekakan pada suatu

perubahan, dianggap bahwa perilaku dapat  dikendalikan dengan mudah akibat  (penetapan

dan pengesahan hukuman) yang mengikutinya. 

Kebutuhan tersebut sering terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari melalui bentuk

sikap dan perilaku bagaimana manusia menjalankan aktivitas kehidupannya (Zainun, 1979).

Prestasi Kerja.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan prestasi kerja adalah  suatu pencapaian hasil

kerja  yang  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Menurut  Hasibuan  (1991),  menyatakan

bahwa  prestasi  kerja  merupakan  hasil  kerja  yang  telah  tercapai  dari  seseorang  atas

pelaksanaan  tugas-tugas  yang  telah  dibebankan  kepadanya  yang  dilandasi  kecakapan,

pengalaman dan kesungguhan serta waktu yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaannya.

Faktor  yang  sangat  penting di  dalam menentukan keberhasilan serta  kelangsungan hidup

organisasi adalah tingkat kemampuan dan keterampilan dari para pekerjanya.

Tetapi kenyataannya tidak semua karyawan yang memiliki kriteria tersebut sesuai

dengan harapannya dan juga terdapat pekerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan

yang  tinggi,  tetapi  tidak  memiliki  semangat  kerja  yang  tinggi,  maka  dengan  demikian

organisasi  tersebut  belum menciptakan kualitas  kerja  yang  baik  atau  prestasi  kerja  yang

sesuai dengan harapan.

Secara  garis  besar  semua  organisasi  menyadari  akan  hal  tersebut,  dikarenakan

setiap manusia yang ada di dalam organisasi memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda

satu dengan lainnya serta memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda pula, seperti yang

dimiliki oleh organisasi. Maka perhatian dari para manajer organisasi atau perusahaan sangat

diperlukan guna meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia yang dimiliki, agar dapat

mencapai tujuan dan dapat bersaing. Seorang pakar bernama Grensing (1995), seperti yang

dikutip oleh Sijabat (1998) mengemukakan bahwa terdapat lima kegiatan dalam memotivasi

pekerja  yaitu:  1)Memberi  tahu  kepada  karyawan  apa  yang  diharapkan  dari  mereka,

2)Membuat pekerjaan menjadi berharga bagi mereka; 3)Membuat kepastian bahwa karyawan
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tersebut dapat melakukan kerjanya; 4)Memberikan umpan balik ; 5)Memberikan reward atas

keberhasilan karyawan

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode  survey  yaitu metode pengumpulan data

primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data dari responden atau data yang dikumpulkan

langsung oleh peneliti dari lapangan diperoleh dari kuisioner yang dibagikan kepada seluruh

responden.  Data  Sekunder  yang  dipergunakan untuk melengkapi  laporan yaitu  data  yang

diperoleh  dari  instansi  yang  terkait  dengan  obyek  penelitian,  data  sekunder  berasal  dari

laporan-laporan, kepustakaan, dan sumber lain yang relevan.

Berdasarkan  karakteristik  masalah  yang  diteliti,  penelitian  ini  diklasifikasikan

kedalam penelitian  deskriptif  (descriptive  research)  yang  merupakan  penelitian  terhadap

masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.  

Populasi dan Sampel Penelitian 

a.  Populasi

Jumlah dosen Akademi Kebidanan Delima Persada Kota Gresik adalah sebanyak 45

orang.,  dan  diambil  semua.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Arikunto  (1997  :  120),

menyatakan bahwa  jika populasi berjumlah kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua,

sehingga  penelitiannya  merupakan  penelitian  populasi.  Selanjutnya  jika  subyeknya  lebih

besar dari 100 orang maka sample dapat diambil antara 10 % sampai 15 %. 

b.  Sampel

Untuk menentukan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan metode  Stratified

Random  Sampling,  menurut  strata  golongan  kepangkatannya.  Metode  ini  dipilih  karena

mudah dilakukan dan semua individu memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk

diambil sebagai sample yang dapat mewakili populasi. Sampel yang diambil secara random

untuk setiap strata dimana  S1 populasinya  26,  D4 populasinya  14 dan S2 populasinya  5

segingga jumlah keseluruhan 45 orang 
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Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan tepat, maka variabel yang digunakan

harus dapat dioperasionalkan. Untuk itu baik variabel independen maupun variabel dependen

diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X) : Variabel Independen di uraikan menjadi tiga variabel yaitu :

a)Motivasi akan Prestasi (PR) b).Motivasi akan Kekuasaan (KK) c)Motivasi Berafiliasi

(AF)

2. Variabel Dependen (Y) : Prestasi Kerja (PK)

Untuk menentukan apakah kuisioner baik atau belum maka dilakukan uji validitas dan uji

reliabilitas.

a. Pengolahan Data

Berdasarkan data dalam tabulasi,  maka dilakukan pemasukan data ke dalam program

SPSS.  Setelah  semua  data  masuk,  diadakan  analisis  regresi  berganda  dengan

menggunakan persamaan :

Y = a + bX1 + bX2 + b X3 + e

b. Tahap Interpretasi/Uji hasil

Pada tahap ini dilakukan pengujian dugaan sementara dengan hasil perhitungan regresi

dan melihat kekuatan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Pengujian dugaan sementara 1 dilakukan dengan uji F :

Dugaan sementara 1 yaitu :

Ho  =  tidak ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y.

H1  =  ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y.

Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F table . Jika F hitung > F

table dengan tingkat kepercayaan 5 % maka H1 diterima dan Ho ditolak berarti variabel X1,

X2 dan X3 secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh yang  signifikan terhadap prestasi

kerja.  Uji  F,  jika  probability  F  <  0.05  maka  menunjukkan  variabel  X1,  X2  dan  X3

mempunyai pengaruh yang signifikan atau H1 diterima.

Pengujian dugaan sementara ke 2 dilakukan dengan uji t :

Dugaan sementara ke 2 yaitu :

Ho  =  tidak ada pengaruh variabel x terhadap y

H1  =  ada pengaruh variabel x terhadap y.
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Uji  t  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  nilai  masing-masing  variabel  x  hasil

perhitungan dengan t tabelnya. Jika t hitung > t table dengan tingkat kepercayaan 5 % maka

H1 diterima dan Ho ditolak yang berarti  variabel x mempunyai  pengaruh yang signifikan

terhadap prestasi kerja. Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat print out, jika probability x

< 0,05 maka menunjukkan variabel x tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

y atau H1 diterima. Pengujian dilakukan untuk masing-masing variabel.

Kekuatan model

Untuk menentukan besarnya kemampuan variabel independen menjelaskan variasi variabel

dependen dilihat  pada angka r squarenya  (R²).  Semakin mendekati  angka 1 menunjukkan

bahwa  variabel-variabel  independen  yang  ada  telah  mampu  menjelaskan  dengan  baik

variabel dependen.   

4.ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Analisa Data

Dari hasil uji validitas butir terhadap kuisioner  untuk variabel Motivasi akan Prestasi (PR),

variabel Motivasi akan Kekuasaan (KK) dan variabel Motivasi Berafiliasi (AF), dan variabel

Prestasi  Kerja  (PK)  masing-masing  16  item  dinyatakan  valid.  Dari  hasil  penelitian  di

dapatkan tingkat angka positif yang telah melewati atau lebih besar angka batas kritis. 

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh besaran nilai alpha untuk masing-masing variabel motivasi

kerja  yang  meliputi  variabel  Motivasi  akan  Prestasi  (X1)  yang  memiliki  r  alpha  positif

sebesar  0,9255  dan  lebih  besar  dari  r  tabel  (0,9255  >  0,4428),  variabel  Motivasi  akan

Kekuasaan (X2)  memiliki  r  alpha  sebesar  0,8811 dan  lebih  besar  dari  r  tabel  (0,8811 >

0,4428), untuk variabel Motivasi Berafiliasi (X3) memiliki r Alpha sebesar 0,9071 dan lebih

besar r tabel (0,9071 > 0,4428). Sedangkan untuk Prestasi Kerja (Y) memiliki r Alpha positif

sebesar 0,9241 yang lebih besar dari r tabel (0,9241 > 0,4428) dengan jumlah item masing-

masing sebanyak 16. 

Interpretasi Data

Pengujian terhadap jawaban sementara yang  menggunakan tingkat kepercayaan 5 %

( =  5  %)  atau  tingkat  signifikansinya  0,05,  maka  untuk  mendapatkan  kebenaran  atau

membuktikan  kebenaran  tersebut  diatas  dibantu  dengan  analisis  regresi  linier  berganda.
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Sedangkan untuk uji secara serempak pada analisis regresi linier dilakukan secara serempak

ANOVA atau biasa yang dikenal dengan Uji F dan Uji Partial menggunakan Uji T, dimana

terdapat angka 

Constanta 8.457 ; PR 0.939 ;KK-0.2220 AF 0.03451 ;  t tab        =  2.01;  R    =  0.608 ; R 

Square     =  0.370; Adjusted R Square   =  0.324; Standart Error     =  4.741; F hitung      =  

8.033;    F tabel     =  2.84;   Signi F           =  0.000

Hasil dari regresi linier berganda dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 3 Hasil Uji Regresi Berganda diatas dapat dituliskan persamaan

matematis sebagai berikut :

PK = bo + b1PR + b2KK + b3AF + e

Keterangan :

PK =  Prestasi Kerja 
PR =  Motivasi akan Prestasi
KK =  Motivasi akan Kekuasaan
AF =  Motivasi Berafiliasi
bo =  Interception point (Konstanta)
b1,b2,b,3       =  Koefisien regresi dari masing-masing        variabel bebas 

(PR, KK, AF)
e =  Faktor pengganggu (residual error)

Berdasarkan  hasil  yang  tertulis  diketahui  bahwa  nilai  F  hitung  diperoleh  sebesar

8,033 (Fhitung 8,033 > Ftabel 2,84), maka Ho diterima, dengan nilai probabilitas 0,000 lebih

kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).  Memiliki nilai korelasi ganda yang cukup kuat dari variabel

motivasi akan prestasi (PR), motivasi akan kekuasaan (KK), motivasi berafiliasi (AF), yang

secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja Dosen (PK). Dengan nilai

koefisien determinasi  (R Square) sebesar 0,370 mempunyai  arti  bahwa pengaruh variabel

motivasi akan prestasi (PR), motivasi akan kekuasaan (KK), motivasi berafiliasi (AF), secara

bersama-sama mampu  menjelaskan variasi  pada prestasi  kerja  Dosen (PK) sebesar  37 %

sedangkan sisanya  yang 63 % dijelaskan oleh variabel  lainnya  dengan standart  kesalahan

estimasi sebesar 4,741.

Maka berdasarkan hasil Uji F dapat ditarik kesimpulan bahwa jawaban sementara pertama,

Ho  ditolak  dan  diterima  jawaban sementara  alternatif  (H1)  yang  menyatakan  bahwa ada

pengaruh  motivasi  kerja  yang  meliputi  :  motivasi  akan  prestasi  (PR),  motivasi  akan
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kekuasaan  (KK),  motivasi  berafiliasi  (AF),  secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh

terhadap prestasi kerja Dosen Akademi Bidan Delima Persada Gresik telah terbukti.

Dalam pengujian secara parsial terhadap masing-masing variabel independen adalah sebagai

berikut : 

a. Berdasarkan hasil analisa regresi berganda, didapatkan nilai koefisien regresi (b) variabel

motivasi akan prestasi (PR) terhadap prestasi kerja Dosen (PK) sebesar 0,939. artinya

bahwa apabila  terjadi  penambahan  satu  satuan untuk motivasi  prestasi  maka  prestasi

kerja Dosen akan mengalami peningkatan sebanyak 0,939. Kemudian pengaruh variabel

motivasi  akan  prestasi  (PR)  terhadap  prestasi  kerja  Dosen  (PK)  di  uji  dengan

menggunakan Uji t. Berdasarkan uji t diketahui dan terbukti nilai t tabel sebesar ± 2,01

atau tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka uji secara parsial

variabel  motivasi  akan  prestasi  (PR)  berpengaruh  sangat  signifikan  terhadap  prestasi

kerja Dosen.

b. Berdasarkan hasil analisa regresi berganda, didapatkan nilai koefisien regresi (b) variabel

motivasi  akan  kekuasaan  (KK)  terhadap  prestasi  kerja  Dosen  (PK)  sebesar  -0,222.

Artinya  bahwa  bila  terjadi  penambahan  1  satuan  terhadap  variabel  motivasi  akan

kekuasaan  maka  akan  menaikkan  besaran  nilai  prestasi  kerja  Dosen  sebesar  -0,222.

Kemudian  pengaruh  variabel  motivasi  akan  kekuasaan  (KK)  terhadap  prestasi  kerja

karyawan (PK) di uji dengan menggunakan uji t. Berdasarkan uji t diketahui dan terbukti

nilai t tabel sebesar ± 2,01 dengan tingkat signifikansi t sebesar 5 %. Karena t hitung –

0,222 < t tabel ± 2,01atau tingkat signifikan 0,190 lebih besar dari 0,05 (0,190>0,05)

maka  uji  secara  parsial  variabel  motivasi  akan  kekuasaan  (KK)  tidak  berpengaruh

terhadap prestasi kerja Dosen (PK).

c. Berdasarkan hasil analisa regresi berganda, didapatkan nilai koefisien regresi (b) variabel

motivasi  berafiliasi  (AF)  terhadap  prestasi  kerja  Dosen  (PK)  sebesar  0,277.  Artinya

bahwa bila terjadi penambahan 1 satuan terhadap variabel motivasi berafiliasi maka akan

menaikkan besaran nilai prestasi kerja Dosen sebesar 0,277. Kemudian pengaruh variabel

motivasi  berafiliasi  (AF)  terhadap  prestasi  kerja  karyawan  (PK)  di  uji  dengan

menggunakan uji t. Berdasarkan uji t diketahui dan terbukti nilai t tabel sebesar ± 2,01

dengan tingkat signifikansi t sebesar 5 %. Karena t hitung 0,277 < t tabel ± 2,021atau
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tingkat  signifikan 0,783 lebih besar dari  0,05 (0,783 > 0,05) maka  uji  secara parsial

variabel motivasi berafiliasi (AF)  tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja Dosen (PK).

Dari  interpretasi  hasil  diatas  membuktikan  bahwa  jawaban  sementara  kedua  H1

ditolak  dan  jawaban  sementara  Ho  diterima.  Dengan  demikian  jawaban  sementara  yang

menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  pada  masing-masing  variabel  motivasi

kerja yang meliputi : motivasi akan prestasi (PR), motivasi akan kekuasaan (KK), motivasi

berafiliasi  (AF),  terhadap  prestasi  kerja  Dosen  Akademi  Bidan  Delima  PersadaGresik

diterima.

Dari hasil regresi parsial variabel PR terhadap PK diperoleh hasil R Square sebesar

0,336. hal ini berarti 33,6 % variasi PK dalam model yang ada mampu dijelaskan oleh PR

sebesar 33,6 % sedangkan sisanya oleh variabel lainnya.  Dari hasil regresi parsial variabel

KK terhadap PK diperoleh hasil R Square sebesar 0,034. hal ini berarti 3,4 % variasi PK

dalam model yang ada mampu dijelaskan oleh KK sebesar 3,4 % sedangkan sisanya oleh

variabel lainnya. 

Dari hasil regresi parsial variabel AF terhadap PK diperoleh hasil R Square sebesar

0,083. hal ini berarti 8,3 % variasi PK dalam model yang ada mampu dijelaskan oleh AF

sebesar 8,3 % sedangkan sisanya oleh variabel lainnya. 

Dengan demikian  hasil  regresi  parsial  terhadap ketiga variabel  independen PR,

KK,  AF diperoleh  R  Square  akan prestasi  sebesar  0,336,  motivasi  kekuasaan  0,034  dan

motivasi berafiliasi sebesar 0,083. Dengan demikian maka jawaban sementara ketiga yang

menyatakan bahwa motivasi akan prestasi mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap

prestasi kerja Dosen dapat diterima, bahkan motivasi akan kekuasaan dan motivasi berafiliasi

tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja Dosen.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil  analisa  regresi  secara  simultan  membuktikan  bahwa  dugaan  sementara

alternatif (H1) diterima, dimana dinyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari

motivasi  kerja  yang  meliputi  variabel  motivasi  akan  prestasi  (PR),  motivasi  akan

kekuasaan (KK),  motivasi  berafiliasi  (AF) terhadap prestasi kerja dosen (PK) Dosen

Akademi  Bidan  Delima  Persada  Gresik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  R  Square
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sebesar 0,370, serta hasil uji Anova atau uji F dengan nilai F hitung sebesar 8,033 lebih

besar dari F-tabel sebesar 2,84 (Fhitung = 8,033 > Ftabel = 2,84). Tingkat signifikansi

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( p < 0,05), dan nilai standart error sebesar 4,74. jadi

berdasarkan hasil yang didapat tersebut memberikan arti bahwa secara bersama-sama

ketiga variabel independen (PR, KK, AF) berpengaruh positif dan dapat menjelaskan

besaran nilai variasi variabel dependen yaitu prestasi kerja (PK) Dosen Akademi Bidan

Delima Persada Gresik     sebesar 37 % . Sedangkan sisanya sebesar 63 % dijelaskan

atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari ketiga variabel independen tersebut.

2. Berdasarkan  hasil  analisa  regresi  secara  parsial  (sendiri)  dan  sekaligus  sebagai

pembuktian terhadap dugaan sementara kedua untuk dugaan sementara alternatif (H1)

yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang sifnifikan dari variabel bebas (independen)

motivasi  kerja  yang  meliputi  variabel  motivasi  akan  prestasi  (PR),  motivasi  akan

kekuasaan (KK), motivasi berafiliasi (AF) terhadap variabel terikat (dependen) prestasi

kerja dosen (PK). Dari hasil penelitian ini didapat bahwa variabel motivasi akan prestasi

(PR), motivasi akan kekuasaan (KK), motivasi berafiliasi (AF) berpengaruh dominan

terhadap prestasi kerja dosen (PK). Hal ini ditandai dengan tingkat signifikansi yang

dimiliki oleh masing-masing variabel independen yaitu variabel motivasi akan prestasi

(PR) ) memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari batas kritis yaitu 0,05 (0,000 <

0,05) dan perbandingan antara t hitung 4.058 lebih besar dari t tabel 2,021 (t hitung =

4,058 > t table = 2,021) dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,939, serta nilai beta

sebesar 0,686. Variabel Motivasi akan kekuasaan (KK)  memiliki nilai signifikansi 0,190

lebih besar dari batas kritis yaitu 0,05 (0,190 > 0,05) dan perbandingan antara t hitung –

1.332 lebih  kecil  dari  t  tabel  2,021 (t  hitung = -1.332 < t  table  = 2,021)  dan nilai

koefisien regresi (b) sebesar -0,222, serta nilai beta sebesar –0,210. Sedangkan untuk

variabel motivasi berafiliasi (AF) memiliki nilai signifikansi 0,783 lebih besar dari batas

kritis yaitu 0,05 (0,783 < 0,05) dan perbandingan antara t-hitung 4.058 lebih besar dari t

tabel 2,021 (t- hitung = 4.058 > t table = 2,021) dan nilai koefisien regresi (b) sebesar

0,0345, serta nilai beta sebesar 0,038.

3. Berdasarkan  analisa  regresi  diketahui  bahwa  variabel  motivasi  akan  prestasi

mempunai  pengaruh  yang  paling  kuat.  Motivasi  akan  prestasi  (PR)  mempunyai

koefisien regresi sama dengan 0,939, sedangkan motivasi akan kekuasaan (KK) hanya
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-0,222  dan  motivasi  berafiliasi  (AF)  sebesar  0,03451.  Koefisien  regresi  0,939

menunjukkan setiap kenaikan satu satuan motivasi akan prestasi dapat meningkatkan

sebesar 0,939 tingkatan prestasi kerja.

Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan  oleh  para  pengambil  keputusan  di  Akademi  Bidan  Delima  Persada  Gresik

khususnya Direktur yang bekerja sama dengan Ketua Yayasan dalam upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sekarang dimiliki, yaitu sebagai berikut :

1. Motivasi berprestasi perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara mendalam

sebab akan berpengaruh cukup besar terhadap prestasi kerja dosen dan lembaga lainnya.

2. Motivasi yang diberikan kepada dosen sebaiknya lebih ditekankan pada motivasi

akan prestasi  tanpa  meninggalkan  motivasi  akan  kekuasaan  dan  motivasi  berafiliasi.

Motivasi  akan  kekuasaan  sebaiknya  menjadi  prioritas  terakhir  karena  berpengaruh

terhadap prestasi kerja relatif paling kecil.

3. Untuk  memperoleh  tingkat  prestasi  kerja  dosen  yang  baik  perlu  diadakan

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sudah dimiliki dan perlu juga

diperhatikan kesejahteraan dosen.

4. Untuk dapat memperoleh gambaran motivasi yang lebih baik, sebaiknya kepada

peneliti  yang  berminat  dalam  bidang  ini  melakukan  analisis  lebih  mendalam  yaitu

dengan melakukan analisis  menurut  kelompok umur, masa kerja,  tingkat  pendidikan,

jenis kelamin dan status perkawinan. Untuk itu jumlah sample harus ditambah. Dengan

adanya  pengelompokan  akan  diperoleh  pemahaman  motivasi  secara  lebih  spesifik,

sehingga lebih mudah didalam memberikan solusi kepada manajemen/pimpinan.
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