
 1 

Analisis pengaruh faktor  

pendidikan dan pelatihan terhadap  

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada  kantor pertanahan 

Kabupaten Karanganyar 

 

DWI ARIYANI 

NIM. F1204231 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap perusahaan atau organisasi mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai, dan untuk mencapainya diperlukan peran sumber daya manusia. Peran 

ini merupakan sebuah komponen yang penting dengan berbagai karakteristik 

misalnya jenis kelamin, usia, agama, kemampuan, pendidikan, pelatihan, 

pengalaman kerja, latar belakang, motivasi, dan berbagai sifat atau aspek 

kepribadian lainnya. Dengan penggunaan sumber daya manusia yang tepat 

akan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan perusahaan atau 

organisasi. 

Dari berbagai sumber yang dimiliki oleh organisasi, pegawai yang 

memiliki kemampuan dan keahlian yang baik merupakan aset perusahaan 

yang sangat berharga. Dan untuk dapat mewujudkan karyawan dengan kinerja 

yang baik diperlukan adanya perhatian dari pihak manajemen, misalnya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

dengan program pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan yang ada 

diorganisasi dapat diperoleh salah satunya dengan mengadakan pendidikan 

dan pelatihan (diklat). Setiap organisasi yang menginginkan karyawannya 

dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, sama sekali tidak boleh 

mengesampingkan masalah pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya 

pendidikan dan pelatihan yang diikuti, diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi kerja karyawan tersebut.  

Menurut Hasibuan (2001:87), prestasi kerja adalah kegiatan manajer 

untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan 

kebijaksanaan selanjutnya. Sistem pengukuran prestasi kerja ini untuk menilai 

pencapaian individu dalam organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. Sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya kinerja karyawan 

pada suatu organisasi, apakah kinerja mereka baik atau malah sebaliknya. Dan 

pada akhirnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja. 

Begitu juga halnya dengan instansi pemerintah, dimana Pegawai 

Negeri Sipil merupakan aset termahal dan terpenting bagi pencapaian tujuan. 

Maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam 

penyelenggaraan administrasi negara dan pembangunan melalui pembinaan 

Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh. Dan untuk dapat mewujudkannya 

diperlukan adanya upaya, misalnya dengan program pengembangan karyawan 

yang dapat diperoleh salah satunya dengan mengadakan pendidikan dan 

pelatihan (Diklat). Hal ini dilakukan karena pendidikan dan pelatihan 

mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan mencapai tujuan organisasi, 

baik pemerintah maupun swasta. Di sisi lain juga sebagai keberhasilan 
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individu bagi karier pegawai dan dapat meningkatkan prestasi kerjanya 

(profesionalitas). 

Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil masih rendah, 

meski relatif lebih tinggi dari tingkat pendidikan angkatan kerja. Hal ini dapat 

dilihat dari data yang dikemukakan oleh Mulyadi (Artikel Koran Pikiran 

Rakyat: 15 April 2004)  yang menunjukkan bahwa 59,3% Pegawai Negeri 

Sipil berpendidikan SLTA, dan 12% berpendidikan di bawah SLTA. 

Sedangkan PNS yang berpendidikan Diploma III dan Sarjana Muda 12,5%, 

Sarjana (S-1) 15,6% dan 0,6% berpendidikan Pascasarjana (S-2 dan S-3). 

Untuk itu upaya peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan mutlak 

dilakukan agar diperoleh aparat pemerintahan yang memiliki keunggulan 

kompetitif dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan 

dan keinginan masyarakat.  

Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur birokrasi harus 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan akademik 

serta pendidikan dan pelatihan (Diklat) harus diupayakan, dengan demikian 

Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu memberikan pelayanan yang 

memuaskan dalam arti dapat memenuhi tingkat kualitas pelayanan sesuai 

dengan harapan masyarakat. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sering kegiatan pendidikan dan 

pelatihan dilihat sebagai kegiatan yang sekedar perlu ada, terutama untuk 

peningkatan karir atau jabatan yang mempersyaratkan pernah atau tidaknya 

seseorang mengikuti Diklat tersebut. Banyak pegawai yang merasa mengikuti 
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Diklat sebagai suatu keharusan untuk dapat naik pangkat atau meniti karir 

yang lebih tinggi, walau secara tidak langsung juga mampu meningkatkan 

kemampuan kerjanya. Untuk itu keberhasilan dari suatu pendidikan dan 

pelatihan sangat ditentukan oleh motivasi dalam diri seseorang, selain itu 

beberapa faktor diantaranya: kemampuan dari pengajar, pemilihan materi 

Diklat, metode yang digunakan dalam Diklat, sarana yang menunjang 

pelaksanaan Diklat, serta komitmen manajemen terhadap Diklat itu sendiri. 

Begitu pula halnya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pasti didukung oleh 

aparatur pertanahan yang mempunyai kualifikasi yang telah ditentukan baik 

meliputi pendidikan dan pelatihan. Dari kesemuanya itu pada akhirnya 

membawa produktivitas kerja yang tinggi, yang nantinya juga meningkatkan 

prestasi kerja karyawan. Karena bagaimanapun tinggi rendahnya produktivitas 

kerja akan menunjukkan kredibilitas dari lembaga publik tersebut.   

Dengan adanya hubungan yang ditimbulkan dari pendidikan dan 

pelatihan terhadap prestasi kerja, maka penelitian ini akan mengambil judul : 

“ANALISIS PENGARUH FAKTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

TERHADAP PRESTASI KERJA  PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan dibahas 

adalah : 
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1. Apakah faktor-faktor pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang meliputi :  

(materi diklat, kemampuan pengajar, metode diklat, sarana diklat dan 

komitmen manajemen) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar? 

2. Apakah faktor-faktor pendidikan dan pelatihan (Diklat) secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar? 

3. Manakah diantara faktor-faktor pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang 

berpengaruh paling dominan terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara faktor-faktor pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) yang meliputi : (materi diklat, kemampuan pengajar, metode 

diklat, sarana diklat dan komitmen manajemen)  secara bersama-sama 

terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara faktor-faktor pendidikan dan pelatihan 

(Diklat)  secara parsial terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
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3. Untuk mengetahui faktor-faktor  pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang 

berpengaruh paling dominan terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

 

 

 

 

 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi organisasi 

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran bagi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja  

pegawai. 

2. Bagi peneliti 

Sebagai pembelajaran bagi peneliti untuk lebih mengetahui bagaimana 

pengaruh dari faktor-faktor pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi 

kerja  Pegawai Negeri Sipil. 

3. Bagi pihak lain 

Melalui penelitian ini diharapkan pembaca sebagai pihak lain dapat 

memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh dari  faktor-
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faktor pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil. Selain itu juga dapat sebagai bahan masukan untuk peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian serupa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pendidikan 

  Menurut Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 15 tanggal 

13 September 1974 (dalam Hasibuan 200:169), pendidikan adalah segala 

usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia 

Indonesia, jasmaniah dan rohaniah, yang berlangsung seumur hidup, baik di 

dalam maupun di luar sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan 

Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan 

menurut Flippo dalam Hasibuan, (2001:69) pendidikan adalah berhubungan 

dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita 

secara menyeluruh. 

Suprihanto (1998:85) mendefinisikan pendidikan sebagai berikut :  
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 Pendidikan sebagai suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan   
karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang 
pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk 
meningkatkan penguasaan teori pengambilan keputusan dalam menghadapi 
persoalan-persoalan perusahaan. 

 
Dalam Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian dan 

Diklat (1995:146) menjelaskan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. 

 

 

 

B. Pengertian Pelatihan 

  Latihan atau training adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang 

bermaksud untuk memperbaiki dan memperkembangkan sikap, tingkah laku, 

keterampilan dan pengetahuan dari para karyawannya, sesuai dengan 

keinginan dari perusahaan yang bersangkutan (Nitisemito, 1992:86). 

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia dalam Hasibuan 

(2001:69), pengertian latihan adalah sebagai berikut: 

Bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 
memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang 
berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih 
mengutamakan praktek dari pada teori.  

 
Sedangkan latihan menurut Flippo dalam Hasibuan, (2001:70) adalah 

merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang 

karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.  

Latihan menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2001:70) adalah 

suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang 
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sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar 

pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Sedangkan 

latihan menurut Suprihanto (1988:85), adalah kegiatan untuk memperbaiki 

kemampuan karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan operasional dalam menjalankan suatu pekerjaan.  

Pengertian pendidikan dan latihan secara tegas tidak dapat dipisahkan. 

Semakin tinggi suatu jabatan maka semakin penting faktor pendidikan sebagai 

syarat menduduki jabatan tersebut.  

 

 

C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil 

1. Jenis Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian dan 

Diklat (1995:148) disebutkan bahwa jenis pendidikan bagi Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat diklasifikasikan 

menurut program sebagai berikut : 

a. Program Pendidikan Diploma III pada Akademi Pertanahan Nasional, 

yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

b. Program Pendidikan Lanjutan pada Perguruan Tinggi dalam maupun 

luar negeri yang terdiri dari : 

1) Program Pendidikan Diploma  (S0) 

2) Program Pendidikan Sarjana  (S1) 

3) Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2) 

4) Program Pendidikan Doktor  (S3) 
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Sedangkan untuk Pendidikan dan Pelatihan, antara lain meliputi  : 

a. Latihan Prajabatan, yang harus diikuti oleh semua Calon Pegawai 

Negeri sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil. Diklat Prajabatan ini terdiri dari :  

1) Diklat Prajabatan Golongan I 

2) Diklat Prajabatan Golongan II 

3) Diklat Prajabatan Golongan III 

 

 

b. Teknis fungsional regular, yang berupa kursus dasar pertanahan 

meliputi : 

1) Kursus Dasar Pertanahan Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

berpendidikan SLTA. 

2) Kursus Dasar Pertanahan Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang berpendidikan Sarjana Muda atau D III, S1 atau D IV. 

c. Fungsional non regular, yang berupa berbagai jenis kursus dalam 

bidang-bidang non teknis pertanahan yang menunjang kelancaran 

pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pertanahan Nasional secara 

keseluruhan antara lain : 

1) Perencanaan  

2) Kepegawaian 

3) Keuangan 

4) Perlengkapan 

5) Ketata usahaan 
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6) Lain-lain. 

d. Penjenjangan 

Diselenggarakan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil 

yang dapat diarahkan untuk menduduki jabatan Eselon V, IV, III dan II 

melalui satuan pendidikan yang disebut SEPADA, SEPALA, 

SEPADYA dan SESPA. 

1) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA) 

Dengan sasaran menghasilkan tenaga yang efektif dan 

potensial untuk jabatan Eselon V yang mampu memimpin 

langsung pelaksanaan tugas, dan mampu membantu pejabat Eselon 

IV dalam melaksanakan kebijaksanaan pimpinan. 

2) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA) 

Sasaran dari SEPALA ini adalah menghasilkan tenaga yang 

efektif dan potensial untuk jabatan Eselon IV yang mampu 

memimpin dan melaksanakan tugas dan mampu membantu 

pimpinan Eselon III dalam melaksanakan kebijaksanaan pimpinan.  

3) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA) 

Sasaran dari SEPADYA ini adalah menghasilkan tenaga 

yang efektif dan potensial berdasarkan peraturan yang berlaku 

untuk menduduki jabatan pimpinan Eselon III, serta mampu 

menjabarkan dan merumuskan kebijaksanaan pimpinan.  

4) Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) 

Sasaran dari SESPA ini adalah menghasilkan tenaga-tenaga 

pimpinan yang efektif dan potensial untuk jabatan Eselon II yang 
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mampu merumuskan kebijaksanaan pimpinan, menelaah dan 

memecahkan masalah secara konseptual, konsisten, terorganisasi 

dan inovatif. 

e. Penataran 

Penataran diselenggarakan untuk meningkatkan wawasan, 

kualitas di bidang kemampuan teknis dan manajerial. 

 

 

 

2. Tujuan dan Manfaat Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian dan 

Diklat (1995:148) disebutkan bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan yaitu 

agar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, dapat 

menjadi lebih mampu dan arif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

melalui peningkatan: 

a. Sikap dan perilaku berdasarkan moral ideologi Pancasila; 

b. Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan; 

c. Cakrawala berpikir; 

d. Mutu dan jumlah hasil kerja; 

e. Efektifitas dan efisiensi kerja; 

f. Disiplin kerja dan tanggung jawab; 

g. Jenjang karier. 

Tujuan latihan yang lain dikemukakan oleh Moekijat (1991:38), 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif 

b. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan secara rasional, dan 

c. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan 

kerjasama dengan teman-teman pegawai dan manajemen (pimpinan). 

 

 

 

Manfaat pendidikan dan pelatihan menurut Suprihanto (1988:88) 

adalah sebagai berikut : 

a. Kenaikan produktivitas baik kuantitas maupun kualitas  

b. Kenaikan moral kerja 

c. Menurunnya pengawasan 

d. Menurunnya angka kecelakaan 

e. Menaikkan stabilitas dan fleksibilitas tenaga kerja 

f. Mengembangkan pertumbuhan pribadi 

 

3. Pendidikan dan Pelatihan yang Berhasil 

 Biasanya program pendidikan dan pelatihan akan berhasil baik 

apabila sesuai dengan masalah yang dihadapi penyelia dan terpadu dengan 

iklim manajemen yang ada. Selain itu program haruslah : 

a. Mempunyai sasaran yang jelas, hasilnya sebagai tolok ukur 
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b. Diberikan oleh tenaga pengajar yang cakap menyampaikan ilmunya 

dan mampu memotivasi para penyelia 

c. Isinya mendalam, sehingga tidak hanya menjadi bahan hapalan 

melainkan mampu mengubah sikap dan meningkatkan prestasi para 

penyelia 

d. Sesuai dengan latar belakang teknis, permasalahan dan daya tangkap 

para peserta 

e. Menggunakan metode yang tepat guna, misalnya kelompok diskusi 

untuk suatu sasaran tertentu dan demonstrasi sambil kerja (on the job) 

untuk sasaran lainnya 

f. Meningkatkan keterlibatan aktif para peserta sehingga mereka bukan 

sekedar pendengar atau pencatat belaka 

g. Disertai dengan desain penilaian, sejauh mana sasaran program 

tercapai demi prestasi dan produktivitas perusahaan (Kussriyanto, 

1984:68). 

Menurut Dale Yoder dalam Manullang (1991:80-88), agar training 

dan pengembangan dapat berhasil dengan baik maka harus memperhatikan 

sembilan faktor. Sembilan faktor tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Individual differences atau perbedaan individu 

Tiap-tiap individu mempunyai ciri khas, yang berbeda satu sama lain, 

baik mengenai sifatnya, tingkah lakunya, bentuk badannya maupun 

dalam pekerjaannya. 

b. Relation to job analysis  
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Untuk memberikan training pada karyawan terlebih dahulu harus 

diketahui keahlian yang dibutuhkannya. 

c. Motivation atau motivasi 

Suatu usaha untuk menimbulkan dorongan untuk melakukan tugas. 

d. Active participation atau partisipasi aktif 

Karyawan yang ikut dalam training harus aktif mengambil bagian di 

dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai pelajaran yang diberikan, 

sehingga menimbulkan kepuasan pada para trinees apabila saran-

sarannya diperhatikan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk memecahkan kesulitan yang mungkin timbul. 

 

e. Selection of trainees atau seleksi peserta pelatihan 

Training sebaiknya diberikan kepada mereka yang berminat untuk 

menunjang keberhasilan latihan. 

f. Selection of trainers atau seleksi pelatih 

Seorang pengajar dalam latihan harus mempunyai syarat-syarat 

tertentu, seperti pengetahuan tentang latihan yang akan diberikan. 

g. Trainer training atau pelatihan untuk pelatih 

Trainer sebelum diserahi tugas untuk memberikan training perlu 

mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi seorang pelatih. 

h. Training methods atau metode pelatihan 

Metode yang digunakan disesuaikan dengan jenis training yang 

diberikan. 

i. Principles of learning atau prinsip pelatihan 
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Asas belajar dalam latihan tidak boleh dilupakan. Pada umumnya 

orang lebih mudah menangkap pelajaran, jika pelajaran yang diberikan 

dari hal yang lebih mudah ke hal yang sulit. 

 

4. Faktor-faktor Pelatihan 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam pelatihan 

menurut Hasibuan (dalam Budiantono, 2004) antara lain yaitu : 

a. Faktor kemampuan pelatih atau instruktur 

Faktor ini mempunyai peran yang sangat penting sekali, antara lain 

sebagai fasilitator dalam proses pelatihan dan dapat menggali potensi-

potensi yang dimiliki oleh peserta pelatihan. 

b. Materi  pelatihan 

Materi pelatihan yang telah dipersiapkan secara matang dan praktis, 

sehingga proses pelatihan benar-benar dapat menambah pengetahuan 

dan keterampilan bagi para peserta pelatihan. 

c. Metode pelatihan  

Metode pelatihan yang digunakan diharapkan dapat memberikan 

kesempatan pada para peserta pelatihan untuk dapat berpartisipasi 

secara aktif, melakukan praktek atas materi yang diberikan, serta 

menggambarkan secara jelas kecakapan-kecakapan yang dikehendaki. 

d. Sarana pelatihan 

Sarana pelatihan adalah berupa lingkungan fisik yang disediakan 

dalam proses pelatihan. Apabila sarana yang tersedia memadai dan 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam proses pelatihan, maka 
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sarana tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pelatihan secara 

maksimal. Dan sebaliknya apabila sarana yang tersedia tidak memadai 

maka akan dapat mengganggu jalannya pelatihan dan pada gilirannya 

hasil yang diharapkan tidak akan sesuai dengan tujuan semula. 

e. Komitmen manajemen 

Kebijakan-kebijakan pihak manajemen terhadap program pelatihan 

sangat membantu pegawai negeri sipil kembali ketempat kerja masing-

masing. 

 

 

 

5. Cara-cara pelatihan 

Adapun cara-cara pelatihan menurut Nitisemito (1992:107) adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem magang 

Sistem ini mempunyai prinsip umum yaitu belajar sambil bekerja dan 

bekerja sambil belajar. 

b. Sistem ceramah 

Dengan sistem ceramah maka seorang instruktur dapat memberikan 

pelajaran dalam satu ruang dengan sejumlah pengikut. Pada umumnya 

sistem ceramah adalah terutama untuk memberikan tambahan 

pengetahuan yang bersifat teoritis maupun untuk memberikan 

kesadaran. 

c. Sistem peragaan 
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Untuk keterampilan-keterampilan tertentu, seringkali dalam latihan 

menggunakan peragaan. Peragaan ini kebanyakan menggunakan alat-

alat tertentu dan kemudian alat tersebut didemonstrasikan cara 

penggunaan dan pengerjaannya. 

d. Sistem bimbingan 

Dengan sistem bimbingan ini pelajaran langsung diberikan satu 

persatu. Dengan demikian mereka akan lebih cepat memahami tentang 

pelajaran yang diberikan. 

e. Sistem latihan praktek 

Dalam sistem ini seseorang lebih ditekankan untuk melaksanakan 

latihan praktek seperti sesungguhnya. Sistem ini banyak dipraktekkan 

supaya mereka dapat langsung bekerja nantinya dalam keadaan yang 

sesungguhnya. 

f. Sistem diskusi 

Sistem diskusi ini dapat berupa seminar, lokakarya, rapat dan 

sebagainya. Dalam sistem diskusi ini yang penting mereka akan dapat 

mengemukakan argumentasi dengan baik, serta dapat pula seakan-akan 

menghayati dalam arti yang sesungguhnya. 

g. Sistem games atau permainan 

Dengan sistem ini mereka seakan-akan bermain tetapi sebetulnya 

mereka itu dilatih untuk menghayati tugas-tugas pekerjaan dalam arti 

yang sesungguhnya. 

h. Sistem kombinasi 
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Dalam sistem ini suatu perusahaan menggunakan lebih dari satu sistem 

pelatihan dan mengkombinasikan sistem-sistem yang dianggap tepat. 

 

D. Prestasi Kerja Karyawan 

1. Pengertian Penilaian Prestasi Karyawan 

  Menurut Hasibuan (2001:87), penilaian prestasi adalah kegiatan 

manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta 

menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Sedangkan menurut Andrew F. 

Sikula dalam Hasibuan (2001:87), penilaian prestasi kerja adalah evaluasi 

yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan 

dan ditujukan untuk pengembangan. 

Penilaian prestasi kerja menurut Dale Yoder dalam Hasibuan 

(2001:88) merupakan prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi 

untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi 

pegawai. Handoko (1987:135) mengartikan penilaian prestasi kerja 

(performance appraisal) adalah sebagai berikut: 

Proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau 
menilai prestasi kerja. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-
keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan 
tentang pelaksanaan kerja mereka. 

 
 

2. Tujuan dan Kegunaan Penilaian Prestasi Karyawan 

Tujuan dan kegunaan penilaian prestasi karyawan adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

promosi, demosi, pemberhentian dan penetapan besarnya balas jasa 
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b. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa 

sukses dalam pekerjaannya 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas seluruh kegiatan di 

dalam perusahaan. 

d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, 

kondisi kerja dan peralatan kerja. 

e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada di dalam organisasi. 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga 

dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. 

g. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan 

(supervisor, manajer, administrator) untuk mengobservasi perilaku 

bawahan (subordinat) supaya diketahui minat dan kebutuhan-

kebutuhan bawahannya. 

h. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan 

di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

i. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan 

karyawan. 

j. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel 

dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa 

diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan. 

k. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan. 
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l. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian 

pekerjaan atau job description. (Hasibuan, 2001:89). 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Prestasi kerja seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi-

kondisi tertentu yaitu berasal dari individu baik psikis maupun fisik yang 

disebut faktor individual dan kondisi yang berasal dari luar diri yang 

disebut faktor situasional. 

Menurut Tulus (1996:74), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi kerja (produktivitas) adalah tingkat pendidikan dan keterampilan 

(Diklat), teknologi, pengalaman, etika, semangat kerja, tingkat 

penghasilan, motivasi gizi dan tingkat kesehatan, manajemen, sarana 

produksi, kesempatan berprestasi, jaminan sosial, lingkungan dan iklim 

kerja.  

 

4. Pengukuran Prestasi Kerja 

 Menurut Flippo (1994:250), prestasi kerja dapat diukur dari 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Mutu kerja, yang meliputi ketepatan, keterampilan, ketelitian dan 

kerapian 

b. Kuantitas kerja, yang berupa banyaknya keluaran yang dihasilkan. 

Jangan hanya mempertimbangkan tugas-tugas regular tetapi juga 

betapa cepat dia menyelesaikan tugas-tugas “ekstra” atau mendesak. 
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c. Ketangguhan, yang dapat dilihat dari kepatuhan mengikuti perintah, 

kebiasaan dan keselamatan yang baik, inisiatif, ketepatan waktu dan 

kehadiran 

d. Sikap terhadap perubahan pekerjaan dan teman sekerja 

  Sedangkan Suprihanto (1988), mengatakan penilaian prestasi 

kerja dapat diperinci menjadi : 

a. Kualitas pekerjaan 

b. Kuantitas pekerjaan  

c. Kemampuan pekerja sendiri 

d. Pemahaman dan pengenalan pekerjaan 

e. Kemampuan memecahkan persoalan yang dicapai seorang karyawan 

 

5. Metode Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

  Menurut Hasibuan (2001:96), metode penilaian karyawan pada 

dasarnya dikelompokkan atas : 

a. Metode tradisional, yang termasuk metode tradisional adalah : 

1) Rating scale 

Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan oleh 

atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya 

mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya 

terhadap tujuan kerjanya. 

2) Employee comparation 
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Merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara seorang pekerja dengan pekerja lainnya. 

Metode ini terdiri atas : 

a) Alternative rangking 

Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara mengurut 

peringkat (ranking) karyawan dimulai dari yang terendah 

sampai yang tertinggi atau mulai dari bawahannya sampai yang 

tertinggi dan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. 

b) Paired comparation 

Metode ini adalah metode penilaian dengan cara seorang 

karyawan dibandingkan dengan seluruh karyawan lainnya, 

sehingga terdapat berbagai alternative keputusan yang akan 

diambil. Metode ini dapat digunakan untuk jumlah karyawan 

yang sedikit. 

c) Forced comparation atau grading 

Metode ini sama dengan paired comparation tetapi digunakan 

untuk jumlah karyawan yang banyak. 

3) Check list 

Dalam metode ini penilai hanya memberikan masukan atau 

informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia 

4) Free from essay 

Metode ini mengharuskan penilai membuat karangan yang 

berkenaan dengan orang atau karyawan yang sedang dinilainya. 

5) Critical incident atau metode peristiwa kritis 
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Metode ini mengharuskan penilai mencatat semua kejadian 

mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian 

dimasukkan kedalam buku catatan khusus yang terdiri dari 

berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya.  

b. Metode modern 

Yang termasuk metode modern ini adalah : 

1) Assesment centre atau teknik pusat penilaian 

Metode penilaian yang dilakukan oleh tim penilai khusus yang 

berasal dari dalam, luar, ataupun kombinasi dari keduanya. 

2) Management by objective (MBO) 

Metode penilaian dimana karyawan langsung diikutsertakan dalam 

perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan 

kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-

masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan. 

3) Human asset accounting 

Dalam metode ini faktor pekerja dinilai sebagai individu modal 

jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara 

membandingkan terhadap variable-variabel yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 

 

6. Kesalahan-kesalahan Dalam Penilaian Prestasi Kerja 

Semua metode penilaian prestasi kerja atau kinerja merupakan 

subyek bagi kesalahan, tetapi manajemen dapat meminimalkan kesalahan-

kesalahan dan permasalahan penilaian melalui pelatihan. Abdurrahman 
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(1999) mengemukakan bahwa kesalahan-kesalahan dalam penilaian 

prestasi kerja karyawan adalah sebagai berikut: 

a. Hallo Effect 

Kesalahan ini terjadi ketika penilai mengikuti salah satu aspek sifat 

atau karakteristik (bias berupa sifat baik atau jelek) dalam menilai 

keseluruhan sifat atau karakter lainnya yang dimiliki oleh 

karyawan tersebut. 

b. Stereotyping 

Kesalahan persepsi ini terjadi karena asosiasi sifat-sifat individu 

terhadap karakteristik kelompok atau kategorinya. Karakteristik 

kelompok atau kategorinya itu diantaranya mencakup 4 (empat) 

hal, yaitu jenis kelamin, ras, agama dan kebangsaan. 

 

 

c. Attribution atau atribut 

Penilaian prestasi kerja karyawan dipengaruhi secara langsung oleh 

persepsi penilai tentang apa yang mengendalikan (yang 

menyebabkan) perilaku karyawan tersebut. Faktor pengendali ini 

dapat berasal dari diri karyawan, misalnya usaha, kemampuan atau 

pengelolaan waktu. Serta faktor pengendali lain misalnya nasib 

baik. 

d. Recency Effect atau Pengaruh Kesan Terakhir 
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Kesalahan ini terjadi ketika prestasi karyawan dinilai berdasarkan 

informasi prestasi yang baru saja terjadi atau yang paling dekat 

waktunya dengan masa penilaian. 

e. Central Tendency Error atau Kesalahan Kecenderungan Terpusat 

Kesalahan persepsi ini terjadi ketika penilai (raters) menghindari 

penilaian yang ekstrim (bagus atau jelek) dari skala prestasi. Tapi 

mengevaluasi sebagian besar atau semua karyawan pada tengah-

tengah skala. 

f. Leniency atau Strictness Errors atau Bias Terlalu Lunak & Terlalu 

Keras 

Leniency Error terjadi apabila seluruh atau hampir sebagian besar 

karyawan memperoleh rating yang tinggi. Sedangkan Strictness 

Error merupakan kebalikan dari leniency error, dimana penilai 

menetapkan semua karyawan dengan rating yang rendah (sangat 

jelek semua) dalam skala prestasi. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Untuk memperjelas pokok permasalahan penelitian dan juga untuk 

menentukan arah dalam mengemukakan hipotesis, maka dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Variabel Independen    Variabel Dependen 
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Keterangan : 

Variabel Dependen (Y) :    Prestasi Kerja PNS 

Variabel Independen (X): Faktor-faktor Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) 

Dalam penelitian ini faktor-faktor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

(Hasibuan dalam Budiantono, 2004) terdiri dari : 

X1  : KemampuanPengajar                 : Pengaruh Simultan 

X2  : Materi Diklat                              : Pengaruh parsial 

X3  : Metode Diklat 

X4  : Sarana Diklat 

X5  : Komitmen Manajemen  

 

Dari penelitian ini penulis menggunakan dua variabel. Variabel yang 

pertama adalah variabel independen. Variabel independen adalah variabel 

yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel 

independen pada penelitian ini adalah  faktor pendidikan dan pelatihan yang 

meliputi kemampuan pengajar (X1), materi Diklat (X2), metode Diklat (X3), 

Kemampuan Pengajar 

Materi Diklat 

Metode Diklat 

Sarana Diklat 

Komitmen Manajemen 

Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil 
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sarana Diklat (X4) dan komitmen manajemen (X5). Sedangkan variabel yang 

kedua adalah variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (Y) yang terdiri dari indikator-

indikator sebagai berikut: kepatuhan pegawai, ketepatan waktu, tingkat 

kesalahan serta hubungan kerja sama. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bambang Budiantono, 

dalam jurnal yang berjudul “ Pengaruh Faktor Pelatihan Terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah 

Kota Probolinggo”, tahun 2004 menyatakan dari hasil penelitian tersebut 

dapat disampaikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa faktor Pelatihan 

secara individu dan bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dari faktor-faktor Pelatihan 

yang meliputi kemampuan pelatih (X1), materi pelatihan (X2), metode 

pelatihan (X3), sarana pelatihan (X4) dan komitmen manajemen (X5), yang 

berpengaruh paling dominan terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Probolinggo adalah 

faktor kemampuan pelatih (X1). 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian serupa. Hal ini didasarkan pada anggapan penulis bahwa 

penelitian tersebut dapat mengungkapkan kenyataan kondisi Pegawai Negeri 
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Sipil pada obyek yang akan diambil oleh penulis, yaitu Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar.  

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah seperti 

yang tersebut diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara  faktor-faktor pendidikan 

dan pelatihan (Diklat) yang meliputi: materi diklat, kemampuan pengajar, 

metode diklat, sarana diklat dan komitmen manajemen)  secara bersama-

sama terhadap prestasi  kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor pendidikan 

dan pelatihan (Diklat) secara parsial terhadap prestasi kerja  Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

3. Diduga diantara faktor-faktor pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang 

berpengaruh paling dominan terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah faktor 

kemampuan pengajar. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 
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Desain penelitian ini merupakan penelitian survey dengan 

pertimbangan bahwa responden bersedia memberikan data yang terkait dan 

membantu dalam pengumpulan data. Penelitian survei adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. Singarimbun (1995:3). Penelitian survei ini 

bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh antara faktor-faktor pendidikan 

dan pelatihan terhadap prestasi kerja pegawai negeri sipil. 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Menurut Singarimbun (1995:152), Populasi atau universe adalah 

jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan diduga. Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai negeri sipil yang ada 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi, biasanya 

jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasinya. (Djarwanto, 1993:108) 

Besarnya sampel dapat ditentukan berdasarkan rumus Slovin ( Gonsuelo. 

G. Sevila)  

     N 

                                n =  

             1 +  Ne2 

Dimana: 
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n  : Jumlah Sampel 

N  : Jumlah Populasi 

e  : Nilai Kritis 

1 : Konstanta 

Dengan nilai ketepatan 90% dan nilai kritis 10% atau 0,1.  

Dalam penelitian ini besarnya sampel yang diambil dari populasi 

sebanyak 94 orang pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 

n = 
21 Ne

N
+

 

n = 
2)1,0(941

94
+

 

n = 
94,01

94

+
 

n = 48,45 

Jadi banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 48,45 

responden dan dibulatkan menjadi 50 responden. Sedangkan jumlah 

persentase sampel adalah sebanyak : 

Persentase jumlah sampel  = 100
94
50

´ % = 53 % 

 

 

TABEL III. 1 
DISTRIBUSI JUMLAH SAMPEL 

No Sub. Seksi / Seksi ∑ Populasi Persentase ∑ Sampel Pembulatan 

1. TU 17 53 % 9,04 9 

2. PPT 6 53 % 3,19 3 
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3. PGT 10 53 % 5,32 5 

4. HAT 10 53 % 5,32 5 

5. P&PT 51 53 % 27,13 28 

 Jumlah 94 53 % 50 50 

Sumber : Data yang diolah 

 

Keterangan : 

TU :  Sub. Bagian Tata Usaha 

PPT :  Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah 

PGT :  Seksi Penatagunaan Tanah 

HAT :  Seksi Hak-hak Atas Tanah 

P&PT :  Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode proportional random sampling yaitu 

cara pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan yang sama 

dari tiap bagian. Dimana populasi dibagi dalam beberapa sub populasi dan 

tiap sub populasi diambil dengan proporsi yang sama, yaitu dengan 

mengalikan persentase jumlah sampel dengan jumlah pegawai pada 

masing-masing sub populasi. 

 

 

C. Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

1. Teknik Pengukuran Variabel 
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Data variabel ini diperoleh dengan kuesioner dan diukur dengan 

skor pada skala Likert dengan jenjang lima yang meliputi sangat baik, 

baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada setiap 

variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-

tindakan yang perlu untuk mengukur variabel tersebut. Definisi 

operasional ini akan memberikan batasan atau ciri suatu variabel dengan 

merinci hal-hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur 

variabel tersebut. Dalam definisi operasional ini harus diperinci ciri-ciri 

yang akan diteliti dan bagaimana mengamatinya.  

Definisi operasional variabel didalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Variabel tergantung atau dependen variable (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya 

dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Menurut Hasibuan (2001:87), 

penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi 

perilaku prestasi kerja serta menetapkan kebijakan selanjutnya. 

Indikator-indikator yang merupakan batasan variabel prestasi kerja 

dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pegawai terhadap 

peraturan kerja yang ditetapkan, waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan setiap tugas, tingkat kesalahan pegawai dalam 
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pelaksanaan tugasnya serta hubungan kerja sama antar pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. 

b. Variabel bebas atau Independen variabel (X) 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah faktor 

pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang menurut Hasibuan (dalam 

Budiantono, 2004), terdiri dari : 

1) Kemampuan Pelatih atau Pengajar (X1) 

Kemampuan pelatih atau pengajar dalam penelitian ini 

meliputi kemampuan pelatih atau pengajar sebagai fasilitator dalam 

melaksanakan suatu Diklat, kemampuan dalam menggali potensi 

yang dimiliki peserta Diklat, serta kemampuan dalam mendidik, 

membimbing dan memberi petunjuk kepada peserta Diklat. 

2) Materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (X2) 

Merupakan bahan atau materi Diklat yang telah 

dipersiapkan secara matang dan praktis, sehingga proses pelatihan 

benar-benar dapat menambah pengetahuan atau keterampilan bagi 

para peserta Diklat. Pengukuran materi Diklat ini dilihat dari 

tingkat kesesuaian materi dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi 

atau instansi, serta tingkat kemudahan pemahaman oleh peserta 

Diklat. 

3) Metode Diklat (X3) 

Dalam pengukuran  metode Diklat ini dilihat dari tingkat 

pemberian kesempatan kepada peserta Diklat untuk berpartisipasi 

secara aktif, tentang penyediaan kesempatan kepada peserta Diklat 
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untuk berpraktek, serta tingkat struktur materi apakah terstruktur 

atau tidak. 

4) Sarana Diklat (X4) 

Sarana Diklat adalah berupa lingkungan fisik yang 

disediakan dalam proses pelatihan. Dalam pengukuran sarana 

Diklat ini dapat dilihat dari kondisi peralatan yang tersedia, kondisi 

kebersihan, kondisi sirkulasi serta kondisi kebisingan ditempat 

Diklat. 

5) Komitmen Manajemen atau Instansi (X5) 

Merupakan kebijakan-kebijakan pihak manajemen terhadap 

program pelatihan yang sangat membantu pegawai negeri sipil 

kembali ketempat kerja masing-masing. Komitmen manajemen 

atau instansi ini dapat dilihat dari tanggung jawab manajemen 

dalam penyampaian kebijakan-kebijakan umum, serta tanggung 

jawab dalam penyampaian prosedur Diklat. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan 

menggunakan angket (kuesioner) yang berisi tentang faktor-faktor 

pendidikan dan pelatihan yang meliputi kemampuan pengajar, materi 

Diklat, metode Diklat, sarana Diklat, serta komitmen manajemen dan 

mengenai prestasi kerja. Kuesioner ini dibuat dalam bentuk 

pertanyaan yang bersifat tertutup yang artinya dalam kuesioner sudah 

disediakan jawaban setiap item pertanyaan. Dalam pengisiannya 
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responden hanya akan diperintahkan untuk memilih salah satu 

jawaban yang sekiranya cocok dengan keadaan yang dialaminya. 

Alternatif jawaban dibuat dengan menggunakan skala likert 

jenjang 5 (lima), (Subiyanto,1987:119). Pengukuran jawaban dengan 

menggunakan skor sebagai berikut : 

“A” diberi skor nilai 5, dengan kategori sangat baik 

“B” diberi skor nilai 4, dengan kategori baik 

“C” diberi skor nilai 3, dengan kategori cukup baik 

“D” diberi skor nilai 2, dengan kategori kurang baik 

“E” diberi skor nilai 1, dengan kategori tidak baik 

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data ini meliputi data untuk variabel bebas dan variabel terikat 

yang diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar yang menjadi responden dalam penelitian ini 

yang meliputi kuesioner sebagai instrumen penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari instansi 

melalui perantara yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang 

diteliti, berupa data-data yang diperlukan untuk gambaran umum 

perusahaan misalnya mengenai sejarah dan perkembangan instansi 

perusahaan, struktur organisasi, serta sumber-sumber pustaka yang 

berkaitan dengan topik penelitian ini. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Ada 3 (tiga) teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Metode Kuesioner 

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang didasarkan pada 

respon tertulis dari subyek terhadap sejumlah pertanyaan yang telah 

disusun. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer dari 

karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dalam pertanyaan 

dirancang sedemikian rupa untuk memperoleh informasi yang di butuhkan 

mengenai dimensi-dimensi dan atribut yang akan diolah. 

2. Metode Pustaka 

Pengumpulan data dengan mempelajari data-data literatur yang 

berhubungan dengan sumber daya manusia, terutama yang menyangkut 

masalah yang berkaitan dengan judul penelitian baik data yang diperoleh 

dari obyek yang diteliti maupun data-data lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. Metode Wawancara 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yaitu dengan 

cara bertanya secara langsung kepada responden. Wawancara ini 

dilakukan pada pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan Diklat pada jajaran pertanahan.  

G. Metode Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
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Metode yang digunakan untuk menganalisis alat pengumpul data 

(angket atau kuesioner) adalah melakukan uji validitas (kesahihan) dan 

reliabilitas (keandalan). Uji validitas dan reliabilitas terhadap alat 

(instrumen) pengumpul data perlu dilakukan agar instrumen dalam 

penelitian ini bisa digunakan sebagai alat pengukur dari faktor-faktor 

pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan prestasi kerja sebagai berikut : 

a. Uji Validitas 

Uji validitas atau tingkat ketepatan instrumen penelitian yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu dapat mengukur apa 

yang ingin diukur. Untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan 

yang telah diujicobakan kepada responden dapat digunakan untuk 

mengukur keadaan responden yang sebenarnya, maka perlunya uji 

validitas untuk menyempurnakan kuesioner. Dari hasil tersebut 

kemudian ditabulasi untuk mengetahui item pertanyaan nomor berapa 

yang sekiranya perlu dihapus.  

Dalam Singarimbun dan effendi (1995:137) untuk menguji 

validitas angket digunakan rumus korelasi Product Moment Pearson 

dengan formulasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dimana : 

rxy : Koefisien korelasi product moment 

rxy  = 
))()()((

))(()(
2222 yynxxn

yxxyn

å-åå-å

åå-å
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X : Skor setiap item pertanyaan 

Y : Skor total dari semua item pertanyaan 

n : Jumlah responden 

Besarnya r dapat diperhitungkan dengan menggunakan 

korelasi dengan taraf signifikan 5% jika diperoleh hasil korelasi yang 

lebih besar dari r tabel pada taraf signifikasi 0,05 berarti butir 

pernyataan tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sejuah mana pengukuran itu akurat, 

stabil dan konsisten bila dilakukan pengukuran kembali dengan subyek 

yang sama. Untuk mengukur reliabilitas, alat pengukur yang 

digunakan Alpha Cronbach  rumus sebagai berikut (Arikunto, 

1996:191) : 

ú
û

ù
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ S
-úû

ù
êë
é=

2

2

tt σt
tσ

1
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k
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Dimana : 

rtt : reliabilitas instrumen 

k :  banyaknya pertanyaan atau jumlah soal 

st2  :  variabel total 

Sst2  :  S variabel butir  

Untuk melakukan uji ini, dapat langsung mengamati nilai alpha 

(koefisien reliabilitas) yang terdapat dibagian bawah dari deretan tabel-

tabel hasil pengolahan (terlihat pada lampiran). Kuesioner dapat 
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dikatakan reliabel jika mempunyai alpha lebih dari 0,6.  Menurut 

Arikunto (1996:169) tingkat reliabilitas dapat dikategorikan menjadi : 

Nilai 0,8 – 1  :  sangat tinggi 

  0,6 – 0,799 :  tinggi 

  0,4 – 0,599 :  rendah 

  0,2 – 0,399 :  sangat rendah. 

2. Analisa Kuantitatif 

Adalah analisa dari fakta-fakta yang dinyatakan dalam bentuk 

angka-angka. Analisa digunakan untuk mengkuantitatifkan data-data yang 

berasal dari jawaban responden. Analisa yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression) 

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana 

dibuat persamaan-persamaan. Perhitungan pengaruh variabel tersebut 

menggunakan program statistik SPSS versi 10.0 untuk menguji 

hipotesis menggunakan model formulasi sebagai berikut : 

 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

      (Djarwanto, 1998:309) 

Dimana : 

Y :  Variabel yang akan diramalkan 

a :  Besarnya konstanta 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 41 

b  : Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan   atau 

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independent 

e :  Error 

X1 :  Kemampuan Pengajar 

X2 :  Materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

X3 :  Metode Diklat 

X4 :  Sarana Diklat 

X5 :  Komitmen Manajemen atau Instansi 

b. Uji Koefisien Determinasi Majemuk (R2) 

Koefisien determinasi dengan R2 menunjukkan indeks 

kecocokan yang menyatakan proporsi dan variasi total Y (variabel 

dependen) yang dapat diterangkan oleh X (variabel independen) dan 

sebagai ukuran hubungan yang linier, yang menyatakan seberapa baik 

garis regresi cocok dengan data. Koefisien ini juga merupakan 

indikator penting dari keakuratan estimasi persamaan (Cooper dan 

Emory, 1995).  

Besarnya koefisien determinasi antara 0 dan 1, jika nilai 

koefisien determinasi tersebut semakin mendekati angka 1, berarti 

hubungan antara variabel tersebut semakin erat. Untuk mengetahui 

berapa proporsi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel bebas dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

R2  = 1- (1-R2)
kn

n
-
-1

  

     (Gujarati, 1991:102) 
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Dimana : 

R2 : Koefisien determinasi 

n : Jumlah observasi atau sample 

k : Jumlah varian individu atau parameter termasuk konstanta 

c. Uji Statistik – F 

Untuk menguji hipotesis 1 menggunakan uji statistik-F. Uji 

statistik ini digunakan untuk menguji apakah secara serempak variabel 

bebas dapat menjelaskan secara signifikan variabel terikat dalam suatu 

regresi linier berganda dengan rumus : 

 

   

 

     (Rangkuti, 1997:154) 

Dimana : 

n : Jumlah observasi atau sample 

k : Jumlah varian individu / parameter termasuk konstanta 

R2 : Koefisiensi determinasi 

Perhitungan F table : F table : F a;k – 1 ; k(n-1) 

Langkah-langkah pengujian : 

1). Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternative 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5  = 0  

Tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel dependen dengan variabel independent. 

Ha  : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 

)1/()1(
/

2

2

---
=

knR
kR

F
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Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

dependen dengan variabel independent. 

2). Menggunakan taraf signifikasi alpha 0,05 

3). Kriteria pengujian 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila F hitung ³F tabel 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung £  F tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila tk signifikasi F < 0,05 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila tk signifikasi F > 0,05 

4). Kesimpulan 

a) Jika F hitung ³  F tabel maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

dependen dengan variabel independent. 

b) Jika F hitung £  F table maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

c) Jika tingkat signifikasi F< 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel dependen dan variabel independen. 

d) Jika tingkat signifikasi F > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

antara variabel dependen dan variabel independent. 
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d. Uji Statistik – t 

Untuk menguji hipotesis 2 digunakan uji statistik-t. Pengujian 

ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah masing-masing variabel 

bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.  

t   =  b / Sb 

     (Bowen dan Starr, 1982:458) 

Dimana : 

b : Koefisien regresi masing-masing variabel 

Sb : Standar error koefisien regresi masing-masing variabel 

Perhitungan T table = Ttabel : t(a/2; n-1) 

Langkah-langkah pengujian : 

1). Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternative 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5  = 0  

Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

dependen dengan variabel independent. 

Ha  : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 

Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

dependen dengan variabel independen. 

2). Menggunakan taraf signifikasi = 0,05 

3). Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila thitung < ttabel atau –thitung > ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > t table atau –thitung < ttabel 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila tk signifikasi t < 0,05 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila tk signifikasi t > 0,05 
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4). Kesimpulan 

a) Jika t hitung > t tabel maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

dependen dengan variabel independen. 

b) Jika t hitung < t tabel maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

dependen dengan variabel independen. 

c) Jika tingkat signifikasi t < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

dependen dan variabel independen. 

d) Jika tingkat signifikasi t > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

variabel dependen dan variabel independen. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya 

Sebelum terbentuknya UU No. 5 tahun 1960 yang berlaku tanggal 

24 September 1960, Kantor Badan Pertanahan Nasional terdiri dari 2 

kantor yaitu : 

a. Kantor agraria daerah bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri 

b. Kantor pendaftaran tanah (Kadaster) di bawah naungan Departemen 

Kehakiman. 

Namun setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1960, kedua kantor tersebut 

masih tetap berdiri sendiri tetapi berada di bawah naungan Departemen 

Agraria. 

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun 1972, 

Kantor Agraria Daerah dan Kantor Kadaster dilebur menjadi satu menjadi 

sub Direktorat Agraria. Kantor Agraria Daerah menjadi seksi pengurusan 

hak-hak tanah dan kantor pendaftaran tanah menjadi seksi pendaftaran 

tanah (PT), kemudian sub Direktorat Agraria berada dibawah naungan 

Departemen Dalam Negeri. 

Atas dasar keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan pada 

tanggal 11 Agustus 1978 yaitu SK Mendagri No. 133 tahun 1978, menjadi 

kantor Agraria Kabupaten  atau Kotamadya. Dan kemudian berdasarkan 

Keppres N0. 26 tahun 1988, tanggal 19 Juli 1988 Kantor Agraria yang 
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semula berada di bawah Departemen Dalam Negeri berupa Direktorat 

Jendral Agraria, kemudian ditingkatkan menjadi Badan Pertanahan 

Nasional tingkat pusat. Adapun kantor Direktorat Tingkat Propinsi 

menjadi Kanwil Badan Pertanahan, ditingkat Kabupaten dulunya bernama 

Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya. Setelah Keppres RI N0. 26 tahun 

1988 kantor ini lepas dari departemen dalam negeri dan menjadi Lembaga 

Non Departemen. 

Badan Pertanahan ditingkat pusat dikepalai oleh seorang kepala, 

sedang ditingkat daerah (Dati II) atau kabupaten/Kotamadya disebut 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Setelah terbentuknya 

kabinet pembangunan VI, berdasarkan SU 1993 terbentuklah Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 

2. Potensi Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting di 

dalam suatu organisasi. Dimana manusia dalam peranannya mendominasi 

dari pada peran dan fungsi unsur-unsur lain dalam ilmu manajemen. Tanpa 

adanya campur tangan dari manusia, sumber daya yang lain tidak akan ada 

artinya dan manusia pulalah yang menciptakan kondisi lingkungan tempat 

kerja yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya proses kegiatan. 

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terdapat pada kantor 

Pertahanan Kabupaten Karanganyar adalah sebanyak 94 pegawai, dari 

jumlah itu dapat diperinci sebagai berikut: 17 pegawai di Sub Bag Tata 

Usaha, 6 pegawai di Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT), 10 
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pegawai di Seksi Penatagunaan Tanah (PGT), 10 pegawai di Seksi Hak-

hak Atas tanah (HAT) dan 52 pegawai di Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah (P&PT). 

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai kualifikasi 

Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 

berikut ini disajikan beberapa tabel mengenai kualifikasi Sumber Daya 

Manusia tersebut. 

TABEL IV. 1 

KUALIFIKASI PEGAWAI  

DILIHAT DARI MASING-MASING BAGIAN 

No Sub Bag / Seksi Jumlah Persentase 

1. Sub Bag. TU 17 18,1% 

2. Seksi PPT 6 6,4% 

3. Seksi PGT 10 10,6% 

4. Seksi HAT 10 10,6% 

5. Seksi P & PT 51 54,3% 

 Jumlah 94 100% 

    Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar Maret 2006 

 

Tabel IV. 1 tersebut diatas dapat diperoleh informasi bahwa dari 

seluruh pegawai pada masing-masing bagian di kantor tersebut dapat 

dilihat, bahwa prosentase terbesar atau terbanyak yaitu pada seksi 

pengukuran dan pendaftaran tanah. 

Selanjutnya perlu diinformasikan juga mengenai kualifikasi 

pegawai pada masing-masing bagian berdasarkan tingkat pendidikan 
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formal terakhir yang pernah ditempuh. Informasi ini dapat dilihat pada  

Tabel IV. 2 berikut : 

TABEL IV. 2 

KUALIFIKASI PEGAWAI  

DILIHAT DARI TINGKAT PENDIDIKAN 

Pendidikan 
No 

Sub 

Bag/Seksi 
Jml 

SD SLTP SLTA AKD D.IV S.I S.II 

1. TU 17 1 3 9 1 1 1 1 

2. PPT 6 - 1 3 - - 2 - 

3. PGT 10 - - 7 - 1 2 - 

4. HAT 10 - - 3 1 3 3 - 

5. P&PT 51 - 2 23 1 17 7 1 

Jumlah 94 1 6 45 3 22 15 2 

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar Maret 2006 

 

Tabel IV. 2 diatas, kualifikasi pegawai dilihat dari tingkat 

pendidikan didominasi oleh pegawai yang berpendidikan SLTA. 

Kemudian untuk tingkat D IV diperoleh dari Sekolah Tinggi Pertanahan 

(STPN) yang merupakan suatu penugasan belajar atau tugas belajar setelah 

menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional.  

Sedangkan untuk mengetahui banyaknya pegawai yang mengikuti 

Diklat Prajabatan yang meliputi Diklat Prajabatan Golongan I, Diklat 

Prajabatan Golongan II maupun Diklat Prajabatan Golongan III.dapat 

dilihat pada Tabel IV. 3 dibawah ini : 
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TABEL IV. 3 

KUALIFIKASI PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI  

DIKLAT PRAJABATAN 

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar Maret 2006 

Selain data menganai banyaknya jumlah pegawai yang pernah 

mengikuti Diklat Prajabatan, terdapat juga data jumlah pegawai teknis dan 

non teknis seperti pada Tabel  IV. 4 berikut ini : 

TABEL IV.4 

KUALIFIKASI PEGAWAI TEKNIS DAN NON TEKNIS 

 
 

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar Maret 2006  

Prajabatan 
No. 

Sub Bag / 

Seksi 
Jumlah 

I II III 

1. TU 17 2 15 - 

2. PPT 6 2 4 - 

3. PGT 10 - 10 - 

4. HAT 10 - 10 - 

5. P&PT 51 4 47 - 

Jumlah 94 8 86 - 

Jumlah Pegawai Jumlah 
Gol.I Gol.II Gol.III Gol.IV 

No. 
 
 

Sub 
Bag/Seksi 

 
 Tek Non Tek Non Tek Non Tek Non 

Tek 
 

Non 
 

1 TU - 1 - 8 1 6 1 - 2 15 
2 PPT - - - 1 5 - - - 5 1 
3 PGT - - 1 - 9 - - - 10 - 
4 HAT - - - 2 7 1 - - 7 3 
5 P&PT - - 6 10 35 - - - 41 10 

Jumlah - 1 7 21 57 7 1 - 65 29 
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3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar 

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1989, 

struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kepala Kantor 

b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari dua komponen, yaitu: 

1) Urusan Umum 

2) Urusan Keuangan 

c. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari dua komponen, yaitu: 

1) Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah; 

2) Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah; 

d. Seksi Penatagunaan Tanah, terdiri dari dua komponen, yaitu: 

1) Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah; 

2) Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah; 

e. Seksi Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

1) Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah; 

2) Sub Seksi Pengadaan Tanah; 

3) Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan; 

f. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari tiga komponen, 

yaitu: 

1) Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi 

2) Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi; 

3) Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT. 
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GAMBAR IV.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR PERTANAHAN KAB. KARANGANYAR 
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B. Analisis Pendahuluan 

1. Banyaknya Angket dan Tingkat Pengembaliannya 

Dari banyaknya sampel yang telah ditetapkan diatas terdapat 

selisih antara kuesioner yang dikirim dengan jumlah kuesioner yang 

kembali kepada peneliti. Hal ini terjadi karena adanya kuesioner yang 

tidak mendapat respon dari responden. Untuk mengetahui jumlah 

kuesioner dan tingkat pengembaliannya, dapat diketahui pada Tabel IV. 5 

 

TABEL IV. 5 
KUESIONER DAN TINGKAT PENGEMBALIANNYA 

No 
Sub. Seksi 

/ Seksi 

∑ 

Sampel 

Angket 

yg dikrm 

Angket 

kmbl 

Tdk 

direspon 

1. TU 9 9 9 - 

2. PPT 3 3 3 - 

3. PGT 5 5 5 - 

4. HAT 5 5 4 1 

5. P&PT 28 28 23 5 

 Jumlah 50     50 44 6 

Sumber : Data yang diolah 

 

Berdasarkan jumlah angket yang terkumpul sebanyak 44  angket 

inilah kemudian yang menjadi data pokok dalam penelitian ini. 

 

2. Karakteristik Responden 

Dari sejumlah angket yang kembali kepada peneliti kemudian 

dilakukan pengumpulan data yang kemudian dapat dibuat 

pengklasifikasian responden berdasarkan karakteristik-karakteristik. 
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a. Jenis Kelamin Responden 

Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada Tabel IV. 6 dibawah ini.  

 

TABEL IV. 6 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 

BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

No. Jenis Kelamin n Persentase 

1 Laki-laki 30 68% 

2 Wanita 14 32% 

Jumlah 44 100% 

Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel IV. 6 tersebut diatas, berdasarkan karakteristik jenis 

kelamin yaitu laki-laki sebanyak 30 responden atau sebesar 68% 

sedangkan untuk jenis kelamin wanita sebanyak 14 responden atau 

sebesar 32%. Dapat diketahui pula bahwa berdasarkan karakteristik 

jenis kelamin, yang mendominasi adalah jenis kelamin laki-laki 

dengan persentase 68%. 

 

b. Usia Responden 

Sebaran responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 

IV. 7 berikut ini: 
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TABEL IV. 7 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 

BERDASARKAN USIA 

No. Usia n Persentase 

1 s/d 20 tahun 2 5% 

2 21 - 30 tahun 3 7% 

3 31 - 40 tahun 20 45% 

4 41 tahun keatas 19 43% 

Jumlah 44 100% 

Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel IV. 7 tersebut diatas, berdasarkan karakteristik usia 

terbagi atas 4 kelompok yaitu: kelompok usia sampai dengan 20 tahun 

sebesar 5%, kelompok usia 21 – 30 tahun sebanyak 7%, kelompok   

usia 31 – 40 tahun sebanyak 45% dan yang terakhir kelompok usia 41 

tahun keatas sebanyak 43%. Selain itu dapat diketahui pula bahwa 

kelompok usia 31 - 40 tahun merupakan kelompok responden terbesar 

berdasarkan karakteristik usia. 

 

c. Tingkat Pendidikan Terakhir 

Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, 

dapat dilihat pada Tabel IV. 8 berikut ini: 
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TABEL IV. 8 
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN 

TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR 

         No. Pendd. Terakhir n Persentase 

1 SLTP 2 4.5% 

2 SLTA 9 20.5% 

3 D 1 7 16% 

4 D IV 15 34% 

5 S1 10 23% 

6 S2 1 2% 

 
Jumlah 

44 100% 

 Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel IV. 8 diatas, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir 

yang terdiri dari 6 (enam)  kelompok, yaitu  kelompok  SLTP 

sebanyak 4,5 %, kelompok SLTA sebanyak 20,5 % , kelompok 

Akademi sebanyak 16 %, kelompok D IV sebanyak 34 %, kelompok 

S1 sebanyak 23 % dan yang terakhir kelompok S2 sebanyak 2 %. 

Selain itu dapat juga diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir 

untuk responden terbanyak yaitu untuk jenjang pendidikan D IV.  

 

3. Analisis Statistik Deskriptif 

a. Variabel Kemampuan Pengajar (X1) 

Hasil penelitian terhadap pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan kemampuan pengajar 

dari setiap Diklat yang diikuti dapat dijelaskan dalam tabel berikut :  
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TABEL IV. 9 
DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR-INDIKATOR  

VARIABEL KEMAMPUAN PENGAJAR (X1) 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 Indikator 
f % f % f % f % f % 

Rata
-rata 

Kemampuan 
yang dimiliki 
oleh pengajar 
sebagai 
fasilitator yang 
baik dalam 
pelaksanaan 
suatu Diklat.  

0 0 1 2,3 10 22,7 24 55,6 9 20,5 3,93 

Kemampuan 
pengajar dalam 
menggali 
potensi yang 
dimiliki oleh 
peserta Diklat. 

0 0 1 2,3 14 31,8 22 50 7 15,9 3,79 

Kemampuan 
pengajar dalam 
mendidik, 
membimbing, 
dan memberi 
petunjuk 
kepada peserta 
Diklat. 

0 0 0 0 16 36,4 22 50 6 13,6 3,77 

Rata-rata skor variabel = 3,83 
Sumber : Data primer, 2006 

 

Indikator pertama dari variabel kemampuan pengajar (X1) 

adalah kemampuan pengajar sebagai fasilitator yang baik dalam 

pelaksanaan suatu Diklat. Hasil penelitian terhadap 44 responden di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa 

mayoritas responden memberikan jawaban mampu yaitu 24 responden 

(55,6%), 9 responden (20,5%) memberi tanggapan sangat mampu, 10 

responden (22,7%) memberi tanggapan cukup mampu dan 2 responden 

(2,3%) menyatakan kurang mampu. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar setuju dengan tingkat kemampuan 

dari pengajar sebagai fasilitator untuk memberikan Diklat, karena 

dengan kemampuan pengajar sebagai fasilitator yang baik akan 

menentukan keberhasilan dari pelaksanaan Diklat itu sendiri. 

Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator didapatkan hasil 3,93 

atau mendekati 4 (mampu). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pegawai pada kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang 

mengikuti Diklat mengatakan mampu terhadap kemampuan pengajar 

sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Diklat. 

Indikator kedua dari variabel kemampuan pengajar (X1) adalah 

kemampuan dalam menggali potensi peserta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden memberikan tanggapan mampu 

sebanyak 22 responden (50%), 14 responden (31,8%) memberikan 

tanggapan cukup mampu, 7 responden (15,9%) menyatakan sangat 

mampu dan hanya 1 responden (2,3%) yang memberikan tanggapan 

kurang mampu. Bila ditinjau dari rata-rata  skor indikator didapatkan 

hasil 3,79 atau mendekati 4 (mampu). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar yang mengikuti Diklat mengatakan setuju terhadap 

kemampuan pengajar dalam menggali potensi para peserta Diklat. 

Indikator ketiga dari variabel kemampuan pengajar (X1) adalah 

kemampuan pengajar dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan 

peserta Diklat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terbanyak 
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memberikan tanggapan mampu sebanyak 22 responden (50%), 16 

responden (36,4%) memberi tanggapan cukup mampu dan 6 responden 

(13,6%) memberi tanggapan sangat mampu. Bila ditinjau dari rata-rata 

skor indikator didapatkan hasil 3,77 atau mendekati 4 (mampu). 

Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa pegawai pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang mengikuti Diklat 

mengatakan setuju terhadap kemampuan pengajar dalam mendidik, 

membimbing dan mengarahkan peserta Diklat. 

Dari uraian terhadap ketiga indikator yang berkaitan dengan 

kemampuan pengajar menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki 

rata-rata skor 3,83 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar setuju terhadap kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

pengajar dalam setiap pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan. 

b. Variabel Materi Diklat (X2) 

Hasil penelitian terhadap pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan materi Diklat dapat 

dijelaskan pada tabel IV. 10. 

Indikator pertama dari variabel Materi Diklat (X2) adalah 

kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa yang terbanyak memberikan tanggapan sesuai 

sebanyak 21 responden (44,7%), 11 responden (25%) memberikan 

tanggapan cukup sesuai, dan yang memberikan tanggapan sangat 

sesuai sebanyak 9 responden (20,5%) dan sisanya 3 responden (6,8%) 
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memberikan tanggapan kurang sesuai. Bila ditinjau dari rata-rata skor 

indikator didapatkan hasil 3,82 atau mendekati 4 (sesuai). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar yang mengikuti Diklat mengatakan materi 

yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 

TABEL IV. 10 
DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR-INDIKATOR  

VARIABEL MATERI DIKLAT (X2) 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 Indikator 
f % f % f % f % f % 

Rata
-rata 

Materi Diklat 
yang diberikan 
sesuai dengan 
kebutuhan-
kebutuhan 
organisasi. 

0 0 3 6,8 11 25 21 44,7 9 20,5 3,82 

Materi Diklat 
yang diberikan, 
mudah 
dipahami oleh 
peserta Diklat. 

0 0 1 2,3 17 38,6 18 41 8 18,2 3,75 

Rata-rata skor variabel = 3,78 
Sumber : Data primer, 2006 

 

Indikator kedua dari variabel Materi Diklat (X2) adalah 

materinya mudah dipahami oleh peserta Diklat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa yang terbanyak memberikan tanggapan mudah 

dipahami sebanyak 18 responden (41%), 17 responden (38,6%) 

memberikan tanggapan cukup mudah dipahami, sedangkan 8 

responden menyatakan sangat mudah dipahami dan sisanya 1 

responden memberi tanggapan kurang mudah dipahami. Bila ditinjau 
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dari rata-rata skor indikator didapatkan hasil 3,75 atau mendekati 4 

(mudah dipahami). Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa 

pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang 

mengikuti Diklat mengatakan materi yang disampaikan mudah 

dipahami oleh peserta Diklat. 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa seluruh indikator 

memiliki rata-rata skor jawaban 3,78 atau mendekati 4 (setuju). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang mengikuti diklat mengatakan 

setuju terhadap materi Diklat yang disampaikan dalam Diklat. 

c. Variabel Metode Diklat (X3) 

Hasil penelitian terhadap pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan metode Diklat dari 

setiap Diklat yang diikuti dapat dijelaskan dalam tabel IV. 11. 

Indikator pertama dari variabel metode Diklat (X3) adalah 

bahwa metode yang digunakan memberikan kesempatan kepada 

peserta Diklat untuk berpartisipasi secara aktif. Hasil penelitian 

terhadap 44 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden 

memberikan tanggapan cukup memberikan kesempatan sebanyak 24 

responden (55,6%), dan 17 responden (38,6%) memberi tanggapan 

memberi kesempatan, dan 2 responden menyatakan sangat memberi 

kesempatan sedangkan lainnya 1 responden (2,3%) menyatakan 

kurang memberi kesempatan. Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator 

didapatkan hasil 3,45 atau mendekati 3 (cukup memberi kesempatan). 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang mengikuti Diklat 

mengatakan ragu-ragu terhadap kesempatan yang diberikan kepada 

peserta untuk berpartisipasi aktif dalam Diklat. 

 

TABEL IV. 11 
DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR-INDIKATOR  

VARIABEL METODE DIKLAT (X3) 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 Indikator 
f % f % f % f % f % 

Rata
-rata 

Metode Diklat 
yang 
digunakan 
memberikan 
kesempatan 
kepada peserta 
Diklat untuk 
berpartisipasi 
secara aktif 

0 0 1 2,3 24 55,6 17 38,6 2 4,5 3,45 

Metode Diklat 
yang 
digunakan 
menyediakan 
kesempatan 
kepada peserta 
Diklat untuk 
berpraktek. 

0 0 3 6,8 19 43,2 21 44,7 1 2,3 3,45 

Metode Diklat 
yang 
digunakan 
terstruktur dari 
tugas yang 
sederhana 
sampai dengan 
yang 
kompleks. 

0 0 1 2,3 18 41 24 55,6 1 2,3 3,57 

Rata-rata skor variabel = 3,50 
Sumber : Data primer, 2006 

Indikator kedua dari variabel metode Diklat (X3) adalah 

metode Diklat yang digunakan menyediakan kesempatan kepada 
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peserta Diklat untuk berpraktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan tanggapan memberi kesempatan 

sebanyak  21 responden (44,7%). Yang cukup memberi kesempatan 

sebanyak 19 responden (43,2%), 2 responden (4,5%) memberi 

tanggapan sangat memberi kesempatan, sedangkan 1 responden (2,3%) 

memberikan tanggapan kurang memberi kesempatan. Bila ditinjau dari 

rata-rata skor indikator didapatkan hasil 3,45 atau mendekati 3 ( cukup 

memberi kesempatan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang 

mengikuti Diklat mengatakan bahwa metode Diklat yang digunakan 

cukup memberi kesempatan kepada peserta Diklat untuk berpraktek 

secara langsung. 

Indikator ketiga dari variabel metode Diklat (X3) adalah bahwa 

metode Diklat yang digunakan telah terstruktur dari tugas yang 

sederhana sampai dengan yang kompleks. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa yang terbanyak memberi tanggapan terstruktur 

sebanyak 24 responden (55,6%). Sedangkan sisanya 18 responden 

(41%) memberi tanggapan cukup terstruktur, 1 responden (2,3%) 

masing-masing menyatakan kurang terstruktur dan sangat terstruktur. 

Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator didapatkan hasil 3,57 atau 

mendekati 4 (terstruktur), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pegawai pada Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar yang 

mengikuti diklat mengatakan bahwa metode Diklat yang digunakan 
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sudah terstruktur dari tugas yang sederhana sampai tugas yang 

kompleks. 

Dari uraian terhadap 3 indikator yang berkaitan dengan 

variabel metode Diklat menunjukkan bahwa seluruh indicator 

memiliki rata-rata skor jawaban 3,50 atau mendekati 4 (setuju). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pegawai pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar setuju terhadap metode diklat 

yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat. 

d. Variabel Sarana Diklat (X4) 

Hasil penelitian terhadap Pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan sarana Diklat dari 

setiap Diklat yang diikuti dapat dijelaskan dalam tabel berikut : 

TABEL IV. 12 
DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR-INDIKATOR  

VARIABEL SARANA DIKLAT (X4) 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 Indikator 
f % f % f % f % f % 

Rata
-rata 

Kondisi alat-
alat pelatihan 
yang tersedia 
pada saat 
Diklat 
dilaksanakan. 

0 0 3 6,8 15 34,1 24 55,6 2 4,5 3,57 

Kondisi 
kebersihan di 
tempat Diklat. 

0 0 1 2,3 26 59,1 15 34,1 2 4,5 3,41 

Kondisi 
sirkulasi udara 
di tempat 
Diklat. 

0 0 1 2,3 18 41 24 55,6 1 2,3 3,57 

Kondisi 
kebisingan di 
tempat Diklat. 

0 0 3 6,8 7 15,9 8 18,2 26 59,1 4,29 

Rata-rata skor variabel =  3,71 
Sumber : Data primer, 2006 
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Indikator pertama dari variabel sarana Diklat (X4) adalah 

kondisi alat-alat pelatihan yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas responden memberikan jawaban memadai sebanyak 

24 responden (55,6%). Sebanyak 15 responden (34,1%) memberi 

tanggapan cukup memadai, 2 responden (4,5%) memberi tanggapan 

sangat memadai dan 3 responden (6,8%) memberikan tanggapan 

kurang memadai. Bila ditinjau dari rata-rata skor indik ator didapatkan 

hasil 3,57 atau mendekati 4 (memadai). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar yang mengikuti Diklat mengatakan bahwa alat-alat yang 

tersedia dalam Diklat sudah memadai untuk digunakan dalam Diklat. 

Indikator kedua dari variabel sarana Diklat (X4) adalah kondisi 

kebersihan ditempat Diklat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan tanggapan cukup bersih sebanyak 26 

responden (59,1%). Sebanyak 15 responden (34,1%) memberikan 

tanggapan bersih, 2 responden (4,5%) memberi tanggapan sangat 

bersih dan sisanya 1 responden (2,3%) yang memberi tanggapan 

kurang bersih. Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator didapatkan 

hasil 3,41 atau cukup bersih, maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mengatakan bahwa 

kondisi kebersihan di tempat Diklat sudah cukup bersih. 

Indikator ketiga dari variabel sarana Diklat (X4) adalah kondisi 

sirkulasi udara di tempat Diklat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

yang terbanyak memberi tanggapan baik sebanyak 22 responden 
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(50%), 19 responden (43,2%) memberi tanggapan cukup baik dan  2 

responden (4,5%) menyatakan sangat baik, sedangkan 1 responden 

(2,3%) menyatakan kurang baik. Bila ditinjau dari rata-rata skor 

indikator didapatkan hasil 3,57 atau mendekati 4 (baik), maka dapat 

disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar yang mengikuti Diklat mengatakan bahwa kondisi 

sirkulasi udara di tempat Diklat sudah baik. 

Indikator keempat dari variabel sarana Diklat (X4) adalah 

kondisi kebisingan di tempat Diklat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa yang terbanyak memberi tanggapan tidak bising sebanyak 26 

responden (59,1%). Sebanyak 8 responden (18,2%) memberi 

tanggapan kurang bising, 7 responden (15,9%) menyatakan cukup 

bising sedangkan 3 responden (6,8%) yang memberi tanggapan bising. 

Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator didapatkan hasil 4,29 atau 

(kurang bising), maka dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor 

Pertanahan Kab. Karanganyar yang mengikuti Diklat mengatakan 

bahwa kondisi kebisingan di tempat Diklat adalah kurang bising. 

Dari uraian terhadap 4 indikator yang berkaitan dengan 

variabel sarana Diklat menunjukkan bahwa seluruh indicator memiliki 

rata-rata skor jawaban setuju, yaitu rata-rata skor 3,71 atau mendekati 

4 (setuju). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar setuju terhadap sarana Diklat yang 

digunakan dalam pelaksanaan Diklat. 
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e. Variabel Komitmen Manajemen (X5) 

Hasil penelitian terhadap Pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan komitmen manajemen 

dari setiap Diklat yang diikuti dapat dijelaskan dalam tabel berikut : 

 

TABEL IV. 13 
DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR-INDIKATOR  

VARIABEL KOMITMEN MANAJEMEN (X5) 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 Indikator 
f % f % f % f % f % 

Rata
-rata 

Tanggung 
jawab 
manajemen 
dalam 
penyampaian 
kebijakan-
kebijakan 
umum. 

0 0 0 0 19 43,2 17 38,6 8 18,2 3,75 

Tanggung 
jawab 
manajemen 
dalam 
penyampaian 
prosedur 
pelatihan. 

0 0 1 2,3 15 34,1 23 52,3 5 11,4 3,73 

Rata-rata skor variabel = 3,74 
Sumber : Data primer, 2006 

 

Indikator pertama dari variabel komitmen manajemen (X5) 

adalah tanggung jawab  manajemen dalam kebijakan umum. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa yang terbanyak memberikan tanggapan 

cukup bertanggung jawab sebanyak 19 responden (43,2%). Sebanyak 

17 responden (38,6%) menyatakan bertanggung jawab sedangkan 

sisanya 8 responden (18,2%) memberikan tanggapan sangat 
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bertanggung jawab. Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator 

didapatkan hasil 3,75 atau mendekati 4 (bertanggung jawab). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kab. Karanganyar yang mengikuti Diklat menyatakan bahwa panitia 

penyelenggara sudah bertanggung jawab dalam penyampaian beberapa 

kebijakan umum kepada peserta Diklat. 

Indikator kedua dari variabel komitmen manajemen (X5) 

adalah tanggung jawab manajemen dalam penyampaian prosedur 

Diklat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terbanyak 

memberikan tanggapan bertanggung jawab sebanyak 23 responden 

(52,3%). Sebanyak 15 responden (34,1%) menyatakan cukup 

bertanggung jawab, 5 responden (11,4%) menyatakan sangat 

bertanggung jawab sedangkan 1 responden (2,3%) menyatakan kurang 

bertanggung jawab. Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator 

didapatkan hasil 3,73 atau mendekati 4 (bertanggung jawab). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kab. Karanganyar yang mengikuti Diklat menyatakan bahwa panitian 

penyelenggara sudah bertanggung jawab dalam penyampaian prosedur 

yang akan dilaksanakan baik oleh panitia maupun peserta pelatihan. 

Dari uraian terhadap 2 indikator yang berkaitan dengan 

variabel komitmen manajemen menunjukkan bahwa seluruh indicator 

memiliki rata-rata skor jawaban setuju, yaitu rata-rata skor 3,74 atau 

mendekati 4 (setuju). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pegawai Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar mengatakan setuju 
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terhadap tanggung jawab manajemen dalam komitmennya terhadap 

pelaksanaan manajemen Diklat. 

f. Variabel Prestasi Kerja (Y) 

Hasil penelitian terhadap Pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kab. Karanganyar yang berkaitan dengan prestasi kerja pegawai dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut : 

TABEL IV. 14 
DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR-INDIKATOR  

VARIABEL PRESTASI KERJA (Y) 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 Indikator 
f % f % f % f % f % 

Rata
-rata 

Kepatuhan 
pegawai 
terhadap 
peraturan kerja 
yang 
ditetapkan oleh 
instansi. 

0 0 6 13,6 16 36,4 15 34,1 7 15,9 3,25 

Waktu yang 
digunakan 
pegawai dalam 
menyelesaikan 
tugas yang 
diberikan oleh 
instansi. 

0 0 8 18,2 20 45,5 14 31,8 2 4,5 3,23 

Tingkat 
kesalahan 
pegawai dalam 
melaksanakan 
tugasnya. 

1 2,3 10 22,7 21 44,7 10 22,7 2 4,5 3,05 

Hubungan 
kerja sama 
pegawai 
dengan 
pegawai 
lainnya dalam 
melaksanakan 
tugas. 

0 0 4 9,1 14 31,8 20 45,5 6 13,6 3,64 

Rata-rata skor variabel =  3,29 
Sumber : Data primer, 2006 
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Indikator pertama dari variabel prestasi kerja (Y) adalah 

kepatuhan pegawai terhadap peraturan kerja terhadap peraturan kerja 

yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terbanyak 

memberikan tanggapan cukup patuh sebanyak 16 responden (36,4%).  

Sebanyak 15 responden (34,1%) menyatakan patuh, 7 responden 

(15,9%) menyatakan sangat patuh, sedangkan 6 responden (13,6%) 

lainnya menyatakan kurang patuh. Bila ditinjau dari dari rata-rata skor 

indikator didapatkan hasil 3,25 atau cukup patuh. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Pertanahan Kab. 

Karanganyar mengatakan setuju bahwa mereka sudah cukup patuh 

terhadap setiap peraturan kerja yang telah ditetapkan oleh instansi 

tempat mereka bekerja. 

Indikator kedua dari veriabel prestasi kerja (Y) adalah waktu 

yang digunakan untuk menyelesaikan setiap tugas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden terbanyak memberikan tanggapan 

cukup tepat waktu sebanyak 20 responden (45,5%). Sebanyak 14 

responden (31,8%) menyatakan tepat waktu, 2 responden (4,5%) 

menyatakan sangat tepat waktu, sedangkan sisanya 8 responden 

(18,2%) memberi tanggapan kurang tepat waktu. Bila ditinjau dari 

rata-rata skor indikator didapatkan hasil 3,23 atau cukup tepat waktu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kantor 

Pertanahan Kab. Karanganyar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh instansi cukup tepat waktu. 
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Indikator ketiga dari variabel prestasi kerja (Y) adalah tingkat 

kesalahan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa yang terbanyak memberi tanggapan pernah  

melakukan kesalahan sebanyak 21 responden (44,7%). Sebanyak 2 

responden (4,5%) menyatakan tidak pernah melakukan kesalahan, dan 

sisanya memberikan tanggapan jarang melakukan kesalahan dan 

kadang melakukan kesalahan masing-masing sebanyak 10 responden 

(22,7%). Sedangkan 1 responden (2,3%) lainnya menyatakan sering 

melakukan kesalahan. Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator 

didapatkan hasil 3,05 atau mendekati 3 (pernah melakukan kesalahan). 

Dengan demikian pegawai pada Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar 

dalam melakukan tugasnya pernah melakukan kesalahan. 

Indikator keempat dari variabel prestasi kerja (Y) adalah 

hubungan kerja sama antar pegawai dalam melaksanakan tugas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa yang terbanyak memberikan tanggapan 

baik sebanyak 20 responden (45,5%). Sedangkan 14 responden 

(31,8%) menyatakan cukup baik, 6 responden (13,6%) menyatakan 

sangat baik dan sisanya sebanyak 4 responden (9,1%) menyatakan 

kurang baik. Bila ditinjau dari rata-rata skor indikator didapatkan hasil 

3,64 atau mendekati 4 (baik), dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hubungan kerjasama yang telah dibina antar pegawai dalam 

melaksanakan tugas sudah baik. 

Dari uraian terhadap 4 indikator yang berkaitan dengan 

variabel prestasi kerja pegawai menunjukkan bahwa seluruh indikator 
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memiliki rata-rata skor 3,29 atau mendekati 3 (cukup setuju). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar cukup setuju terhadap prestasi kerja yang 

telah dicapai selama ini dalam melaksanakan setiap tugas dan 

pekerjaannya. 

 

C. Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas atau tingkat ketepatan instrumen penelitian yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu dapat mengukur apa 

yang ingin diukur. Besarnya r dapat diperhitungkan dengan menggunakan 

korelasi dengan taraf signifikan 5 % jika diperoleh hasil korelasi yang 

lebih besar dari r tabel pada taraf signifikasi 0,05 berarti butir pernyataan 

tersebut valid. 

TABEL IV. 15 
HASIL ANALISIS VALIDITAS KEMAMPUAN PENGAJAR 

No. Item Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1. Pertanyaan 1 0,900 0,297 Valid 

2. Pertanyaan 2 0,910 0,297 Valid 

3. Pertanyaan 3 0,850 0,297 Valid 

   Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel IV. 15 diatas dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan 

pada variabel kemampuan pengajar menunjukkan  angka    r tabel > r hitung, 

yang artinya semua item pertanyaan tersebut valid. 
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Untuk mengetahui hasil validitas masing-masing item pertanyaan 

pada variabel materi pandidikan dan pelatihan (Diklat), dapat dilihat pada 

tabel IV. 16 dibawah ini : 

 

TABEL IV. 16 
HASIL ANALISIS VALIDITAS  

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 
No. Item Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1. Pertanyaan 1 0,885 0,297 Valid 

2. Pertanyaan 2 0,864 0,297 Valid 

   Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel IV. 16 diatas dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan 

pada variabel materi Diklat menunjukkan  angka    r tabel >  r hitung, yang 

artinya semua item pertanyaan tersebut valid.  

Dan untuk mengetahui hasil validitas masing-masing item 

pertanyaan pada variabel metode Diklat, dapat dilihat pada tabel IV. 17 

dibawah ini : 

 

TABEL IV. 17 
HASIL ANALISIS VALIDITAS METODE DIKLAT 

No. Item Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1. Pertanyaan 1 0,737 0,297 Valid 

2. Pertanyaan 2 0,880 0,297 Valid 

3. Pertanyaan 3 0,830 0,297 Valid 

   Sumber : Data yang diolah 
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Tabel IV. 17 diatas dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan 

pada variabel metode Diklat menunjukkan  angka    r tabel > r hitung, yang 

artinya semua item pertanyaan tersebut valid.  

Sedangkan untuk mengetahui hasil validitas masing-masing item 

pertanyaan pada variabel sarana Diklat, dapat dilihat pada tabel IV. 18 

dibawah ini : 

 

TABEL IV. 18 
HASIL ANALISIS VALIDITAS SARANA DIKLAT 

No. Item Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1. Pertanyaan 1 0,682 0,297 Valid 

2. Pertanyaan 2 0,795 0,297 Valid 

3. Pertanyaan 3 0,742 0,297 Valid 

4. Pertanyaan 4 0,739 0,297 Valid 

   Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel IV. 18 diatas dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan  

pada  variabel sarana Diklat  menunjukkan  angka    r tabel > r hitung, yang 

artinya semua item pertanyaan tersebut valid.  

Dan untuk mengetahui hasil validitas masing-masing item 

pertanyaan pada variabel komitmen manajemen, dapat dilihat pada tabel 

IV. 19 dibawah ini : 
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TABEL IV. 19 
HASIL ANALISIS VALIDITAS KOMITMEN MANAJEMEN 

No. Item Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1. Pertanyaan 1 0,909 0,297 Valid 

2. Pertanyaan 2 0,893 0,297 Valid 

   Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel IV.19 diatas dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan 

pada variabel komitmen manajemen menunjukkan  angka    r tabel > r hitung, 

yang artinya semua item pertanyaan tersebut valid.  

Sedangkan untuk mengetahui hasil validitas masing-masing item 

pertanyaan pada variabel prestasi kerja, dapat dilihat pada tabel IV.20 

dibawah ini : 

 

TABEL IV. 20 
HASIL ANALISIS VALIDITAS PRESTASI KERJA  

No. Item Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1. Pertanyaan 1 0,877 0,297 Valid 

2. Pertanyaan 2 0,825 0,297 Valid 

3. Pertanyaan 3 0,764 0,297 Valid 

4. Pertanyaan 4 0,832 0,297 Valid 

   Sumber : Data yang diolah 

Tabel IV. 20 diatas dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan 

pada variabel prestasi kerja menunjukkan  angka    r tabel >  r hitung, yang 

artinya semua item pertanyaan tersebut valid.  
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2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan pengujian validitas, peneliti melakukan 

pengujian reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan sejuah mana pengukuran 

itu akurat, stabil dan konsisten bila dilakukan pengukuran kembali dengan 

subyek yang sama. Uji reliabilitas ini menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. Untuk melakukan uji ini, dapat langsung mengamati nilai alpha 

(koefisien reliabilitas) yang terdapat dibagian bawah dari deretan tabel-

tabel hasil pengolahan (terlihat pada lampiran). Kuesioner dapat dikatakan 

reliabel jika mempunyai alpha lebih dari 0,6. Menurut Arikunto 

(1996:169), tingkat reliabilitas dapat dikategorikan menjadi : 

 Nilai 0,8 – 1  :  sangat tinggi 

  0,6 – 0,799 :  tinggi 

  0,4 – 0,599 :  rendah 

0,2 – 0,399 :  sangat rendah. 

 

TABEL IV. 21 
HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS VARIABEL  

INDEPENDEN DAN DEPENDEN 
No. Variabel Alpha Reliabilitas (Alpha > 0,6) 

1. Kemampuan Pengajar 0,8644 Reliabel 

2. Materi Diklat  0,6913 Reliabel 

3. Metode Diklat 0,7481 Reliabel 

4. Sarana Diklat 0,6971 Reliabel 

5. Komitmen Manajemen 0,7674 Reliabel 

6. Prestasi Kerja 0,8430 Reliabel 

Sumber : Data yang diolah 
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Dalam penelitian ini alpha menunjukkan nilai > 0,6, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut reliabel. Sehingga 

apabila dilakukan pengukuran kembali dengan subyek yang sama maka 

akan menunjukkan bahwa pengukuran itu akurat, stabil dan konsisten. 

3. Analisis Pengaruh Faktor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap 

Prestasi Kerja 

a. Uji Statistik – F 

Untuk menguji hipotesis 1 menggunakan uji statistik-F. Uji 

statistik ini digunakan untuk menguji apakah secara serempak variabel 

bebas dapat menjelaskan secara signifikan variabel terikat. Hipotesis 1 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor 

pendidikan dan pelatihan (yang terdiri dari kemampuan pengajar, 

materi Diklat, metode Diklat, Sarana Diklat, dan kemampuan 

manajemen) secara bersama-sama mempengaruhi prestasi kerja. 

Hasil proses uji F untuk hipotesis 1 dengan menggunakan 

program aplikasi SPSS dengan tingkat signifikansi (µ ) 0,05 (n = 44) 

disajikan dalam tabel berikut : 

TABEL IV. 22 
HASIL UJI F UNTUK HIPOTESIS 1 

Model Sum of  df Mean  F Sig. 
 Squares  Square   

Regression 297.475 5 59.495 47.776 ,000 
Residual 47.321 38 1.245   
Total 344.795 43    
Sumber : Data yang diolah 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1). Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternative 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0  
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Tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel dependen (prestasi kerja) dengan variabel independent 

(faktor-faktor Diklat yang terdiri dari kemampuan pengajar, materi 

Diklat, metode Diklat, sarana Diklat, dan komitmen manajemen). 

Ha  : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 

Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

dependen dengan variabel independent. 

2). Menggunakan taraf signifikasi  

µ  = 5 % = 0,05 

n = 44 

k = 5 

F tabel = f µ (k-1); df = n – k – 1 

Diperoleh nilai F tabel = 2,61 

3). Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila F hitung £  F 2,61 

Ho ditolak apabila F hitung ³  F 2,61 

4). Kesimpulan 

Karena nilai F hitung sebesar 44,776 (signifikansi F = 0,000). 

Jadi F hitung  > F tabel  (9,350 > 2,61)  atau   Signifikansi F < 5% 

(0,000 < 0,05), artinya bahwa secara simultan atau bersama-sama 

variabel bebas yaitu kemampuan pengajar, materi Diklat, metode 

Diklat, sarana Diklat dan komitmen manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. 

Hal ini berarti bila variabel bebas ditingkatkan secara bersama-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 79 

sama maka akan berdampak pada tingkat prestasi kerja PNS dan 

sebaliknya, jika variabel bebas menurun secara bersama-sama 

maka akan mengakibatkan penurunan terhadap variabel terikat 

(prestasi kerja). Dengan demikian hipotesis pertama yang menduga 

secara bersama-sama variabel kemampuan pengajar (X1), materi 

Diklat (X2), metode Diklat (X3), sarana Diklat (X4), dan 

komitmen manajemen (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel prestasi kerja (Y) terbukti kebenarannya, atau hipotesis 

pertama tidak ditolak.  

b. Uji Statistik – t 

Untuk menguji hipotesis 2 digunakan uji statistik-t. Pengujian 

ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah masing-masing variabel 

bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.  

1) Uji t untuk variabel Kemampuan Pengajar (X1) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Menentukan formulasi Ho dan Ha 

Ho : b1 = 0  

Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

kemampuan pengajar (X1) dengan prestasi kerja (Y). 

Ha  : b1¹ 0 

Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

kemampuan pengajar (X1) dengan prestasi kerja (Y). 

b) Menggunakan taraf signifikasi  

µ  = 5 % = 0,05  n = 44 
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k = 5 

t tabel = t (µ /2; df = n – k ) 

t tabel = 1,960 

c) Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila : t hitung ³  1,960 

Ho ditolak apabila : t hitung > 1,960 

d) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik untuk menguji 

keberartian koefisien regresi untuk variabel kemampuan 

pengajar dengan menggunakan statistik uji t diperoleh t hitung 

= 3,084 signifikan terhadap t sebesar 0,004. Karena t hitung >   

t tabel (3,084 > 1,960) atau signifikansi t < 5% (0,004 < 0,05), 

maka hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel 

kemampuan pengajar terhadap prestasi kerja adalah sangat 

berarti.  

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak 

pernyataan yang menyatakan bahwa kemampuan pengajar 

berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Oleh sebab itu 

hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi 

kemampuan pengajar maka semakin tinggi prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. 
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2) Uji t untuk variabel Materi Diklat (X2) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis 

alternative 

Ho : b2 = 0  

Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

materi Diklat (X2) dengan prestasi kerja (Y). 

Ha  : b2 ¹ 0 

Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara materi 

Diklat (X2) dengan prestasi kerja (Y). 

b) Menggunakan taraf signifikasi  

µ  = 5 % = 0,05 

n = 44 

k = 5 

t tabel = t (µ /2; df = n – k ) 

t tabel =  1,960 

c) Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila : t hitung ³  1,960 

Ho ditolak apabila : t hitung > 1,960 

d) Kesimpulan 

Pengujian koefisien regresi yang berhubungan dengan 

variabel materi Diklat diperoleh t hitung = 2,201 dengan 

signifikansi t sebesar 0,034. Karena t hitung > t tabel    (2,201     

> 1,960) atau signifikansi t < 5% ( 0,034 < 0,05), hasil ini 
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memberikan gambaran bahwa pengaruh variabel materi 

Diklat terhadap prestasi kerja sangat berarti sehingga tidak 

dapat diabaikan. Maka hipotesis penelitian yang mengatakan 

bahwa semakin baik materi Diklat maka semakin baik pula 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diterima. 

3)  Uji t untuk variabel Metode Diklat (X3) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis 

alternative 

Ho : b3 = 0  

Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

metode Diklat (X3) terhadap prestasi kerja (Y). 

Ha  : b3 ¹  0 

Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara metode 

Diklat (X3) terhadap pestasi kerja (Y). 

b) Menggunakan taraf signifikasi  

µ  = 5 % = 0,05 

n = 44 

k = 5 

t tabel = t (µ /2; df = n – k ) 

t tabel = 1,960 

c) Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila : t hitung ³  1,960 

Ho ditolak apabila : t hitung > 1,960 
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d) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik untuk menguji 

keberartian koefisien regresi untuk variabel metode Diklat 

dengan menggunakan statistik uji t diperoleh t hitung = 2,212 

signifikansi t sebesar 0,033.  Karena t hitung < t tabel   (2,212     

> 1,960) atau signifikansi t < 5% (0,033 < 0,05), maka hasil 

ini menunjukkan bahwa variabel metode Diklat berpengaruh 

positif terhadap prestasi kerja yang telah mengikuti Diklat. 

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak 

pernyataan yang menyatakan bahwa metode Diklat yang 

diberikan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja yang 

mengikuti Diklat. Oleh sebab itu hipotesis  yang mengatakan 

bahwa semakin baik metode Diklat, maka semakin baik pula 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dapat 

diterima. 

4) Uji t untuk variabel Sarana Diklat (X4) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis 

alternative 

Ho : b4 = 0  

Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

sarana Diklat (X4) dengan prestasi kerja (Y). 

 Ha  : b4 ¹ 0 
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Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara sarana 

Diklat (X4) dengan prestasi kerja (Y). 

b)  Menggunakan taraf signifikasi  

µ  = 5 % = 0,05 

n = 44 

k = 5 

t tabel = t (µ /2; df = n – k ) 

t tabel = 1,960 

c) Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila : t hitung ³  1,960 

Ho ditolak apabila : t hitung > 1,960 

d) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik untuk menguji 

keberartian koefisien regresi untuk variabel sarana Diklat 

dengan menggunakan statistik uji t diperoleh t hitung = 2,983 

signifikansi t sebesar 0,005. Karena t hitung > t tabel (2,983 > 

1,960) atau signifikansi t < 5% (0,005 < 0,05), maka hasil ini 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel sarana Diklat 

terhadap prestasi kerja pegawai yang mengikuti Diklat sangat 

berarti sehingga tidak dapat diabaikan. 

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak 

pernyataan yang menyatakan bahwa sarana Diklat (X4) yang 

diberikan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja (Y) 

yang mengikuti Diklat. Oleh sebab itu hipotesis  yang 
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mengatakan bahwa semakin lengkap sarana Diklat, maka 

semakin baik pula prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang 

mengikuti Diklat pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar, dapat diterima. 

5) Uji t untuk variabel Komitmen Manajemen (X5) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis 

alternative 

Ho : b5 = 0  

Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

komitmen manajemen (X5) terhadap prestasi kerja (Y). 

Ha  : b5 ¹  0 

Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara komitmen 

manajemen (X5) terhadap prestasi kerja (Y). 

b)  Menggunakan taraf signifikasi  

µ  = 5 % = 0,05 

n = 44 

k = 5 

t tabel = t (µ /2; df = n – k ) 

t tabel = 1,960 

c) Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila : t hitung ³  1,960 

Ho ditolak apabila : t hitung > 1,960 

d) Kesimpulan 
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Pengujian koefisien regresi yang berhubungan dengan 

variabel komitmen manajemen diperoleh t hitung = 2,031 

dengan signifikansi t sebesar 0,049. Karena t hitung > t tabel 

(2,031 > 1,960) atau signifikansi t < 5% (0,049 < 0,05), hasil 

ini memberikan gambaran bahwa pengaruh variabel 

komitmen manajemen (X5) terhadap prestasi kerja yang 

mengikuti Diklat, sangat berarti sehingga tidak dapat 

diabaikan. 

Oleh sebab itu hipotesis penelitian yang mengatakan 

bahwa semakin baik komitmen manajemen, maka semakin 

baik pula prestasi kerja pegawai yang mengikuti Diklat 

tersebut, dapat diterima. 

Melihat hasil analisis kelima variabel penelitian yang 

setelah diuji, menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang 

diteliti mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Dengan 

demikian hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi 

kemampuan pengajar, materi Diklat, metode Diklat, sarana 

Diklat, dan komitmen manajemen akan semakin tinggi 

prestasi kerja pegawai yang mengikuti Diklat, dapat diterima. 

 

c. Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana 

dibuat persamaan-persamaan. Perhitungan pengaruh variabel tersebut 
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menggunakan program statistik SPSS untuk menguji hipotesis 

menggunakan model formulasi sebagai berikut : 

 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dimana : 

Y :  Variabel yang akan diramalkan 

a :  Besarnya konstanta 

b1         :  Koefisien regresi dari variabel X1 

b2 :   Koefisien regresi dari variabel X2 

b3 :   Koefisien regresi dari variabel X3 

b4 :   Koefisien regresi dari variabel X4 

b5 :   Koefisien regresi dari variabel X5 

e  :  Error 

X1     :  Kemampuan Pengajar 

X2 :  Materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

X3 :  Metode Diklat 

X4 :  Sarana Diklat 

X5 :  Komitmen Manajemen atau Instansi 

 

Selanjutnya untuk memperoleh tingkat akurasi yang tinggi 

dalam perhitungan hasil penelitian serta untuk memudahkan proses 

perhitungan yang dilakukan, maka perhitungan data dalam penelitian 

ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer melalui 

program SPSS.  
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Dari hasil analisis data maka selanjutnya dapat disusun 

persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y  = -7,086 + 0,483 X1 + 0,540 X2 + 0,273 X3 + 0,299 X4 + 0,480X5 

Keterangan :  

1) Konstanta sebesar -7,086 bernilai negatif, yang menunjukkan arah 

yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam penelitian 

tidak dicantumkan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 maka prestasi 

kerja (Y) akan mengalami penurunan atau tidak terdapat 

peningkatan.  

2) Koefisien regresi variabel kemampuan pengajar (b1) sebesar 0,483  

yang menunjukkan arah positif yang artinya apabila dicantumkan 

variabel kemampuan pengajar (X1) maka prestasi kerja (Y) akan 

mengalami peningkatan. Dengan demikian semakin baik 

kemampuan pengajar maka semakin baik pula prestasi kerja 

pegawai. 

3) Koefisien regresi variabel materi Diklat (b2) sebesar 0,540 yang 

menunjukkan arah positif, artinya apabila dicantumkan variabel 

materi Diklat (X2) maka prestasi kerja (Y) akan mengalami 

peningkatan. Dengan demikian semakin baik (sesuai) materi Diklat 

yang digunakan maka akan berakibat pada peningkatan prestasi 

kerja Pegawai Negeri Sipil. 

4)  Koefisien regresi variabel metode Diklat (b3) sebesar 0,273 yang 

menunjukkan arah positif. Apabila dicantumkan variabel metode 

Diklat (X3) maka prestasi kerja (Y) akan mengalami peningkatan. 
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Dengan demikian semakin tepat metode Diklat yang digunakan 

maka berakibat pada peningkatan prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil. 

5) Koefisien regresi variabel sarana Diklat (b4) sebesar 0,299 yang 

menunjukkan arah positif yang artinya apabila dicantumkan 

variabel sarana Diklat (X4) maka prestasi kerja (Y) akan 

mengalami peningkatan. Dengan demikian semakin baik sarana 

Diklat maka akan berakibat pada peningkatan prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil. 

6) Koefisien regresi variabel komitmen manajemen (b5) yang 

menunjukkan arah positif yang artinya apabila dicantumkan 

variabel komitmen manajemen (X5) maka prestasi kerja (Y) akan 

mengalami peningkatan. Dengan demikian semakin baik komitmen 

manajemen maka semakin baik pula prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil. 

7) Dengan memperhatikan nilai koefisien regresi X1, X2, X3, X4, 

dan X5 yang semuanya mempunyai nilai positif, berarti bahwa 

variabel bebas X1, X2, X3, X4, dan X5 masing-masing 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. 

d. Uji Koefisien Determinasi Majemuk (R2) 

Koefisien determinasi dengan R2 menunjukkan indeks 

kecocokan yang menyatakan proporsi dan variasi total Y (variabel 
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dependen) yang dapat diterangkan oleh X (variabel independen) dan 

sebagai ukuran hubungan yang linier, yang menyatakan seberapa baik 

garis regresi cocok dengan data.  

Besarnya koefisien determinasi antara 0 dan 1, jika nilai 

koefisien determinasi tersebut semakin mendekati angka 1, berarti 

hubungan antara variabel tersebut semakin erat.  

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 

0,845 atau 84,5% artinya bahwa variabel Y dipengaruhi oleh variabel 

X sebesar 84,5 %, sedangkan sisanya sebesar 15,5 % dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar variabel kemampuan pengajar, materi Diklat, 

metode Diklat, sarana Diklat dan komitmen manajemen. Faktor lain 

tersebut seperti kepemimpinan, motivasi, tingkat pendidikan, 

kompensasi, pengawasan dan lain-lain. 

 

D. Pembahasan Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel 

Dependen 

1. Pengaruh Kemampuan Pengajar (X1) Terhadap Prestasi Kerja (Y)  

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

kemampuan pengajar berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja 

yang mengikuti Diklat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

Persamaan ini menggambarkan bahwa dengan meningkatnya kemampuan 

pengajar dalam memberikan bimbingan dan arahan pada peserta Diklat 

akan diikuti dengan meningkatnya prestasi kerja pegawai tersebut dalam 

setiap tugas dan pekerjaannya.  
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Dengan peningkatan 1% skor atau nilai kemampuan pengajar akan 

diikuti dengan peningkatan prestasi pegawai sebesar 48,3%. Hal ini 

menggambarkan bahwa prestasi kerja yang mengikuti Diklat dalam 

pelaksanaan tugasnya sangat bergantung kepada kemampuan pengajar 

dalam menyampaikan materi Diklat kepada para peserta. Berdasarkan 

hasil ini dapat ditafsirkan semakin tinggi kemampuan pengajar dalam 

menyampaikan materi, maka semakin tinggi prestasi kerja pegawai yang 

mengikuti Diklat dalam menerapkan hasil Diklat yang diikuti. 

Kemampuan pengajar ini memiliki kontribusi yang sangat besar 

terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar, oleh karena itu pengajar diharapkan lebih 

menguasai segala materi dan permasalahan dalam Diklat. Hal ini 

dikarenakan apabila terdapat permasalahan yang timbul dalam Diklat, 

maka pengajar dalam kemampuannya diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan baik. Selain itu pengajar juga harus mempunyai 

kemampuan yang unggul, karena apabila tidak dapat menyampaikan 

materi secara tepat kepada peserta Diklat maka proses Diklat tidak akan 

dapat berhasil seperti yang diharapkan. 

 

2. Pengaruh Materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (X2) Terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai (Y) 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel materi 

Diklat berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja pegawai yang 

mengikuti Diklat pada Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar. 
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Persamaan ini menggambarkan bahwa dengan meningkatnya materi 

pelatihan akan diikuti dengan meningkatnya prestasi kerja pegawai 

tersebut dalam setiap tugas dan pekerjaannya.  

Dengan peningkatan sebesar 1% skor atau nilai materi pelatihan 

akan diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pegawai yang mengikuti 

Diklat sebesar 54%. Hal ini menggambarkan bahwa prestasi kerja yang 

mengikuti Diklat dalam peleksanaan tugas dipengaruhi oleh materi Diklat 

yang disampaikan kepada peserta Diklat. Berdasarkan hasil ini dapat 

ditafsirkan semakin tinggi atau semakin baik materi Diklat yang disajikan, 

maka semakin tinggi prestasi kerja pegawai yang mengikuti Diklat dalam 

menerapkan hasil Diklat yang diikuti. 

Hasil uji ini didukung oleh penelitian Eliza dalam Budiantono 

(2004) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai variabel program 

pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat materi pelatihan maka 

akan semakin tinggi pula motivasi karyawan yang selanjutnya akan 

meningkatkan prestasi kerja karyawan. Hal ini sejalan dengan Hasibuan 

(1997), materi pelatihan yang baik harus memberikan nilai tambah dalam 

hal keterampilan kerja, pengalaman, dan mempengaruhi sikap kerja para 

karyawan peserta pelatihan. 

Dari hasil uji diatas dan data pendukung lainnya, materi Diklat 

memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap peserta Diklat yang 

selanjutnya memberikan dampak yang baik pula kepada peningkatan 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar.  
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3. Pengaruh Metode Diklat (X3) Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Y) 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel metode 

Diklat berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja pegawai yang 

mengikuti Diklat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.  

Apabila nilai konstanta tetap dengan peningkatan 1% skor atau 

nilai metode Diklat akan berpengaruh sebesar 27,3% terhadap prestasi 

kerja. Maka semakin baik metode Diklat semakin baik pula prestasi kerja 

pegawai yang mengikuti Diklat pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar.  

Menurut penelitian Karno dalam Budiantono (2004), kegiatan 

pelatihan dan motivasi secara totalitas dengan produktivitas kerja pegawai 

mempunyai korelasi cukup erat positif signifikan. Desain program 

pelatihan yang ada cukup relevan dan efektif, tetapi untuk menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu upaya fleksibel. 

Feedback dari peserta pelatihan salah satu cara terbaik untuk memperoleh 

informasi sebagai bahan perbaikan program dan pelaksanaan kegiatan 

pelatihan.  

 

4. Pengaruh Sarana Diklat (X4) Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Y) 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel sarana 

Diklat berpengaruh sacara signifikan terhadap prestasi pegawai yang 

mengikuti Diklat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

Apabila nilai konstanta tetap dengan peningkatan 1% skor atau nilai sarana 

Diklat akan diikuti dengan peningkatan prestasi kerja yang mengikuti 
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Diklat sebesar 29,9%. Maka semakin lengkap sarana Diklat semakin baik 

pula prestasi kerja pegawai yang mengikuti Diklat pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar.   

 

5. Pengaruh Komitmen Manajemen (X5) Terhadap Prestasi Kerja (Y) 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

komitmen manajemen berpengaruh terhadap prestasi pegawai yang 

mengikuti Diklat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

Persamaan ini menggambarkan bahwa dengan meningkatnya komitmen 

manajemen dalam merespon peserta Diklat akan diikuti dengan 

meningkatnya prestasi pegawai tersebut dalam setiap tugas dan 

pekerjaannya.  

Dengan meningkatnya 1% skor atau nilai komitmen manajemen 

akan diikuti dengan peningkatan prestasi pegawai yang mengikuti Diklat 

sebesar 48%. Hal ini menggambarkan bahwa komitmen manajemen 

berpengaruh terhadap prestasi pegawai yang mangikuti Diklat dalam 

pelaksanaan tugas.     

Menurut Thomas dalam Budiantono (2004) mengatakan bahwa 

hubungan pasca pelatihan antara lembaga dan peserta organisasi-

organisasi mereka anggap paling penting dalam pelayanan lanjutan yang 

memadai, tetapi sebenarnya jarang diusahakan secara sistematis. 
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6. Pengaruh Kemampuan Pengajar (X1), Materi Diklat (X2), Metode Diklat 

(X3), Sarana Diklat (X4), dan Komitmen Manajemen (X5) Terhadap 

Prestasi Kerja (Y) Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Diklat. 

Dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel 

pengaruh Kemampuan Pengajar, materi Diklat, metode Diklat, sarana 

Diklat, dan komitmen manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel prestasi kerja. Hal ini berarti apabila variabel bebas ditingkatkan 

secara bersama-sama maka akan berdampak pada tingkat prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil dan sebaliknya, jika variabel bebas menurun secara 

bersama-sama maka akan mengakibatkan penurunan terhadap variabel 

terikat (prestasi kerja). Dengan demikian hipotesis pertama yang menduga 

secara bersama-sama variabel kemampuan pengajar (X1), materi Diklat 

(X2), metode Diklat (X3), sarana Diklat (X4), dan komitmen manajemen 

(X5) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel prestasi kerja (Y) 

terbukti kebenarannya, atau hipotesis pertama tidak ditolak.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka upaya yang harus dilakukan 

oleh pimpinan dalam meningkatkan prestasi kerja adalah dengan 

mengetahui, memperlihatkan dan meningkatkan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan. 

Pemilihan pengajar yang menguasai bidang ilmunya, materi Diklat yang 

mudah dipahami, metode Diklat yang tepat, sarana Diklat yang memadai 

dan kejelasan komitmen manajemen akan sangat mendukung peningkatan 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. 
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7. Untuk menjawab hipotesis ketiga, yaitu faktor pendidikan dan pelatihan 

yang mana yang berpengaruh paling dominan terhadap prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat dari nilai t hitung terbesar. 

Nilai masing-masing faktor t hitung adalah sebagai berikut : 

variabel kemampuan pengajar sebesar (3,084), variabel materi Diklat 

sebesar (2,201), variabel metode Diklat sebesar (2,212), variabel sarana 

Diklat (2,983) dan variabel komitmen manajemen sebesar (2,031). Dari 

nilai-nilai tersebut yang terbesar yaitu nilai variabel kemampuan pengajar.  

Dengan demikian faktor pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang 

paling dominan yaitu kemampuan pengajar (X1), maka hipotesis yang 

mengatakan variabel yang paling dominan yaitu kemampuan pengajar, 

dapat diterima. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Budiantono, dimana variabel yang paling dominan 

terhadap prestasi kerja adalah kemampuan pengajar (X1). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh faktor 

pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dapat diambil kesimpulan : 

1. Faktor-faktor Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari kemampuan 

pengajar, materi Diklat, metode Diklat, sarana Diklat, dan komitmen 

manajemen mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 

yang ditunjukkan dengan hasil uji F, nilai F hitung sebesar 47,776 

(signifikansi F = 0,000). Jadi F hitung  > F tabel  (47,776 > 2,45)  atau   

Signifikansi F < 5% (0,000 < 0,05), artinya bahwa secara simultan atau 

bersama-sama variabel bebas yaitu kemampuan pengajar (X1), materi 

Diklat (X2), metode Diklat (X3), sarana Diklat (X4) dan komitmen 

manajemen (X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian hipotesis pertama terbukti 

kebenarannya, atau hipotesis pertama tidak ditolak. 

2. Dalam perhitungan uji t statistik terlihat bahwa kelima variabel 

independen yaitu kemampuan pengajar (X1), materi Diklat (X2), metode 

Diklat (X3), sarana Diklat (X4), dan komitemen manajemen (X5) 

mempengaruhi prestasi kerja secara parsial.  
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3. Hasil uji regresi yang diolah dengan menggunakan komputer program 

SPSS diperoleh suatu persamaan yaitu : 

Y = -7,086 + 0,483X1 + 0,540X2 + 0,273X3 + 0,299X4 + 0,480X5   

Dari persamaan tersebut terlihat bahwa kelima variabel yang diteliti yaitu 

kemampuan pengajar (X1), materi Diklat (X2),  metode Diklat (X3), 

sarana Diklat (X4) dan komitmen manajemen (X5) sangat berpengaruh 

terhadap prestasi kerja, sehingga jika variabel-variabel independen 

tersebut mengalami kenaikan maka prestasi kerjapun akan meningkat.   

4. Faktor Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar adalah faktor kemampuan pengajar (X1). Berarti 

hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima 

kebenarannya.  

 

B. Saran 

1. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar dipengaruhi oleh faktor-faktor Pendidikan dan Pelatihan 

yang terdiri dari kemampuan pengajar (X1), materi Diklat (X2), metode 

Diklat (X3), sarana Diklat (X4), dan komitmen manajemen (X5). 

Terutama untuk faktor komitmen manajemen, maka Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar harus mempunyai komitmen yang lebih terhadap 

pengembangan sumber daya manusia dengan cara memberikan pendidikan 
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dan pelatihan-pelatihan kepada para pegawainya dalam rangka untuk lebih 

meningkatkan prestasi kerja pegawai tersebut. 

2. Bagi lembaga yang menyelenggarakan pandidikan dan pelatihan baik 

PUSDIKLAT maupun lembaga lainnya, harus memperhatikan faktor-

faktor baik kemampuan pengajar, materi dalam Diklat, metode yang 

digunakan maupun sarana-sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

Diklat tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan Diklat tersebut dapat 

tercapai. 

3. Faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar antara lain seperti 

kepemimpinan, motivasi, tingkat pendidikan, kompensasi, pengawasan 

dan lain-lain. Untuk itu perlu diperhatikan juga terutama dalam 

pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan. Sehingga out put dari 

program Diklat benar-benar bisa meningkatkan prestasi kerja pegawai. 

4. Dalam memberikan penugasan atau penunjukkan kepada pegawainya, 

seorang  Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Bagian harus 

mendasarkan pada ketentuan yang telah ditentukan baik dari segi 

kompetensi yang dimiliki, prestasi yang ditunjukkan oleh pegawai, 

maupun syarat-syarat lain.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis terhalang oleh beberapa 

keterbatasan. Keterbatasan itu dari segi waktu penelitian yang hanya kurang 

dari satu bulan, selain itu keterbatasan yang dialami oleh penulis yaitu 
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kurangnya sumber atau referensi lain baik dari penelitian terdahulu yang 

mengambil topik atau bahasan yang sama dengan yang diambil oleh penulis, 

maupun referensi luar mengenai kondisi Sumber Daya Manusia pada Pegawai 

Negeri Sipil di Indonesia. Dari keterbatasan-keterbatasan ini yang 

menyebabkan penulis kurang begitu memahami kondisi Pegawai Negeri Sipil 

secara keseluruhan maupun pada jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
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Daftar Pertanyaan Responden 

 

Dengan Hormat, 

Dengan kuesioner ini saya memohon kesediaan dan kerelaan 

Bp/Ibu meluangkan waktu untuk memberi jawaban pertanyaan yang 

saya susun ini untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam 

penyusunan skripsi yang berjudul : 

“ANALISIS PENGARUH FAKTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR” 

Skripsi ini saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 

Sedangkan pertanyaan yang akan Bp/Ibu jawab, akan sangat penting dan 

membantu dalam penulisan skripsi saya. Atas kesediaan Bp/Ibu saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat saya 

 

Dwi Ariyani 

NIM. F 1204231 
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Identitas Responden 

 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda check (√ ) pada tempat yang 

telah disediakan . 

 

Nama   :  ……………………..(boleh tidak diisi) 

Jenis Kelamin :  (      )  Laki-laki 

      (      )  Wanita 

Umur   :  (      )  s/d 20 tahun 

      (      )  21 - 30 tahun 

      (      )  31 – 40 tahun 

      (      )  41 tahun ke atas 

Sub Bagian / Seksi :  (      )  Sub Bagian TU (      )  Seksi HAT 

      (      )  Seksi PPT  (      )  Seksi P & PT 

      (      )  Seksi PGT 

Pendidikan  :  (      )  SLTP   (      )  D IV 

      (      )  SLTA   (      )  S1 

      (      )  Akademi  (      )  S2 
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DAFTAR KUESIONER 
 
 
Petunjuk pengisian : dengan memberikan tanda silang (x) pada 

jawaban yang telah disediakan. 
 
A.  Kemampuan Pengajar (X1) 

1. Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki oleh pengajar sebagai 
fasilitator yang baik dalam pelaksanaan suatu pendidikan dan 
pelatihan (Diklat)? 
a. Sangat mampu 
b. Mampu 
c. Cukup mampu 
d. Kurang mampu 
e. Tidak mampu 

2.  Bagaimanakah kemampuan pengajar dalam menggali potensi 
yang dimiliki oleh peserta Diklat? 
a. Sangat mampu 
b. Mampu 
c. Cukup mampu 
d. Kurang mampu 
e. Tidak mampu 

3.  Bagaimanakah kemampuan pengajar dalam mendidik, 
membimbing dan memberi petunjuk kepada peserta Diklat? 
a. Sangat mampu 
b. Mampu 
c. Cukup mampu 
d. Kurang mampu 
e. Tidak mampu 

 
B.  Materi Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat (X2) 

1. Apakah materi yang diberikan telah sesuai dengan 
kebutuhan-kebutuhan instansi? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Kurang sesuai 
e. Tidak sesuai 
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2. Apakah materi yang diberikan mudah dipahami oleh peserta 
Diklat? 
a. Sangat mudah dipahami 
b. Mudah dipahami  
c. Cukup mudah dipahami 
d. Kurang mudah dipahami 
e. Tidak mudah dipahami 

 
C. Metode Diklat (X3) 

1. Apakah metode Diklat yang digunakan memberikan kesempatan 
kepada peserta untuk berpartisipasi secara aktif? 
a. Sangat memberi kesempatan 
b. Memberi kesempatan 
c. Cukup memberi kesempatan 
d. Kurang memberi kesempatan 
e. Tidak memberi kesempatan 

2. Apakah metode Diklat yang digunakan menyediakan kesempatan 
kepada peserta untuk berpraktek? 
a. Sangat memberi kesempatan 
b. Memberi kesempatan 
c. Cukup memberi kesempatan 
d. Kurang memberi kesempatan 
e. Tidak memberi kesempatan 

3. Apakah metode yang digunakan terstruktur dari tugas yang 
sederhana sampai dengan tugas yang kompleks? 
a. Sangat terstruktur 
b. Terstruktur 
c. Cukup terstruktur 
d. Kurang terstruktur 
e. Tidak terstruktur 

 
D. Sarana Diklat (X4) 

1. Bagaimanakah kondisi alat-alat pelatihan yang tersedia pada 
saat Diklat dilaksanakan? 
a. Sangat memadai 
b. Memadai 
c. Cukup memadai 
d. Kurang memadai 
e. Tidak memadai 
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2. Bagaimanakah kondisi kebersihan di tempat pelaksanaan Diklat? 
a. Sangat bersih 
b. Bersih 
c. Cukup bersih 
d. Kurang bersih 
e. Tidak bersih 

3. Bagaimanakah kondisi sirkulasi udara di tempat pelaksanaan 
Diklat? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik  
e. Tidak baik 

4. Bagaimana kondisi kebisingan di tempat pelaksanaan Diklat? 
a. Sangat bising 
b. Bising 
c. Cukup bising 
d. Kurang bising 
e. Tidak bising 

 
E. Komitmen Manajemen (X5) 

1. Bagaimanakah tanggung jawab manajemen atau instansi dalam 
penyampaian kebijakan-kebijakan umum? 
a. Sangat bertanggung jawab 
b. Bertanggung jawab 
c. Cukup bertanggung jawab 
d. Kurang bertanggung jawab 
e. Tidak bertanggung jawab 

2. Bagaimanakah tanggung jawab manajemen atau instansi dalam 
penyampaian prosedur Diklat? 
a. Sangat bertanggung jawab 
b. Bertanggung jawab 
c. Cukup bertanggung jawab 
d. Kurang bertanggung jawab 
e. Tidak bertanggung jawab 
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F. Prestasi Kerja (Y) 
1. Bagaimanakah kepatuhan pegawai terhadap peraturan kerja 

yang ditetapkan oleh instansi? 
a. Sangat patuh 
b. Patuh 
c. Cukup patuh 
d. Kurang patuh 
e. Tidak patuh 

2. Bagaimanakah waktu yang digunakan pegawai dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh instansi? 
a. Sangat tepat waktu 
b. Tepat waktu 
c. Cukup tepat waktu 
d. Kurang tepat waktu 
e. Tidak tepat waktu 

3. Bagaimana tingkat kesalahan pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya? 
a. Sering melakukan kesalahan 
b. Kadang melakukan kesalahan 
c. Pernah melakukan kesalahan 
d. Jarang melakukan kesalahan 
e. Tidak pernah melakukan kesalahan 

4. Bagaimanakah hubungan kerja sama pegawai dengan pegawai 
lainnya dalam melaksanakan tugas? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik 
e. Tidak baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 110 

No 
Kemampuan 

Mengajar X1 Materi Diklat X2 Metode Diklat X3 
Res KP 1 KP 2 KP 3 TKP MAT1 MAT2  TMAT MET1 MET2 MET3 TMET 

1 3 3 3 9 4 3  7 4 4 4 12 
2 4 4 4 12 4 4  8 3 3 3 9 
3 2 3 4 9 2 4  6 2 2 2 6 
4 5 4 5 14 4 5  9 4 3 3 10 
5 4 4 4 12 4 4  8 4 4 4 12 
6 3 3 3 9 2 3  5 3 3 3 9 
7 4 5 4 13 5 4  9 3 4 3 10 
8 3 3 3 9 3 3  6 3 2 3 8 
9 4 4 4 12 4 4  8 3 3 4 10 
10 4 4 4 12 4 2  6 4 3 3 10 
11 4 4 3 11 4 3  7 4 3 4 11 
12 3 3 3 9 5 4  9 4 5 5 14 
13 5 5 5 15 5 5  10 3 3 3 9 
14 4 5 4 13 5 4  9 4 4 4 12 
15 5 4 4 13 4 4  8 4 4 4 12 
16 5 5 5 15 5 5  10 3 3 4 10 
17 4 4 4 12 4 3  7 4 4 4 12 
18 5 5 4 14 5 5  10 3 3 3 9 
19 4 4 5 13 5 4  9 4 4 4 12 
20 4 4 4 12 4 4  8 3 4 4 11 
21 4 3 3 10 3 3  6 4 3 3 10 
22 4 4 3 11 4 4  8 4 4 4 12 
23 3 2 3 8 3 3  6 3 3 4 10 
24 3 3 3 9 3 3  6 3 2 3 8 
25 4 4 4 12 3 3  6 3 3 3 9 
26 5 5 4 14 4 5  9 3 4 4 11 
27 3 3 4 10 3 3  6 3 3 4 10 
28 3 3 3 9 3 3  6 3 3 3 9 
29 5 4 5 14 4 5  9 4 3 3 10 
30 4 3 4 11 4 4  8 3 4 4 11 
31 4 4 3 11 3 4  7 4 4 4 12 
32 3 3 3 9 2 3  5 4 4 4 12 
33 4 3 3 10 3 3  6 5 4 4 13 
34 4 4 4 12 3 3  6 3 3 3 9 
35 4 4 3 11 4 4  8 3 4 4 11 
36 4 4 4 12 3 4  7 3 4 3 10 
37 4 3 3 10 4 3  7 3 4 4 11 
38 5 4 4 13 4 5  9 4 3 3 10 
39 4 4 4 12 5 4  9 5 4 4 13 
40 5 5 5 15 5 5  10 3 3 3 9 
41 4 4 4 12 4 4  8 3 4 4 11 
42 3 3 3 9 4 3  7 3 3 4 10 
43 4 4 4 12 4 4  8 3 4 4 11 
44 4 4 4 12 4 3  7 4 4 3 11 
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No Sarana Diklat X4 
Komitmen 
Manajemen X5 Prestasi Kerja Y 

Res 
SD 

1 
SD 
2 

SD 
3 

SD 
4 TSD KM 1 

KM 
2 TKM 

PK 
1 

PK 
2 

PK 
3 

PK 
4 TPK 

1 4 4 4 5 17 4 4 8 4 3 3 4 14 
2 4 4 4 5 17 4 4 8 4 3 2 4 13 
3 2 3 3 5 13 3 4 7 2 2 1 3 8 
4 4 4 3 5 16 4 4 8 4 4 3 4 15 
5 4 4 4 5 17 4 4 8 4 3 3 4 14 
6 3 3 4 5 15 3 3 6 3 3 2 2 10 
7 3 4 4 5 16 4 5 9 4 3 4 4 15 
8 3 3 3 4 13 3 3 6 3 2 2 3 10 
9 3 3 3 3 12 4 4 8 3 4 3 3 13 
10 2 3 4 5 14 4 3 7 3 3 3 4 13 
11 3 3 3 5 14 3 3 6 3 3 3 3 12 
12 3 3 5 5 16 3 4 7 4 3 4 3 14 
13 4 4 4 5 17 5 5 10 5 4 4 5 18 
14 4 4 4 5 17 5 4 9 4 4 5 4 17 
15 4 4 4 5 17 4 4 8 4 4 3 4 15 
16 4 5 5 5 19 5 5 10 5 4 4 5 18 
17 4 4 4 5 17 4 4 8 4 4 2 4 14 
18 4 5 4 5 18 5 5 10 5 4 4 5 18 
19 4 4 4 5 17 5 4 9 5 3 3 5 16 
20 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 2 4 13 
21 4 3 4 5 16 3 3 6 3 3 2 3 11 
22 3 3 3 3 12 3 4 7 3 3 3 4 13 
23 3 3 3 2 11 3 2 5 2 2 2 3 9 
24 3 3 3 3 12 3 3 6 2 2 3 2 9 
25 3 3 3 3 12 3 3 6 2 2 3 3 10 
26 4 4 4 5 17 3 3 6 5 4 4 4 17 
27 4 3 4 4 15 3 4 7 3 4 3 4 14 
28 4 3 4 4 15 3 3 6 3 3 3 3 12 
29 4 3 3 3 13 5 4 9 5 4 3 4 16 
30 4 3 3 3 13 4 4 8 4 4 3 4 15 
31 4 3 3 5 15 3 4 7 3 4 3 3 13 
32 4 3 4 2 13 3 4 7 3 2 3 3 11 
33 3 3 3 5 14 3 3 6 2 3 3 3 11 
34 4 3 4 4 15 4 3 7 3 3 4 3 13 
35 3 4 4 2 13 4 3 7 3 3 2 4 12 
36 3 3 3 4 13 3 3 6 3 2 2 3 10 
37 2 2 2 3 9 3 3 6 2 3 2 2 9 
38 3 3 3 4 13 5 4 9 4 5 4 4 17 
39 5 4 4 5 18 4 4 8 5 4 4 4 17 
40 4 4 4 4 16 5 5 10 4 5 5 5 19 
41 4 3 3 5 15 3 4 7 4 3 4 4 15 
42 3 3 3 5 14 4 4 8 3 2 3 2 10 
43 4 3 3 5 15 4 4 8 4 3 3 4 14 

44 5 3 3 5 16 4 3 7 3 3 3 5 14 
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