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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF SERVICE LEADERSHIP, 

 AFFECTIVE COMMITMENT, AND WORK MOTIVATION TO THE 

LECTURER‟S  PERFORMANCE AND THE QUALITY OF SERVICE 

AT  THE FACULTY OF TEACHERS TRAINING AND EDUCATION  

LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY                                                              

BANJARMASIN 

 

There are seven objectives of the study. First, to find out the 

effect of service leadership to the lecturer‟s performance;  Second: to 

find out the effect of affective commitment to the lecturer‟s 

performance; Third: to find out the effect of work motivation to the 

lecturer‟s performance; Fourth: to find out the effect of service 

leadership to the quality of lecturers service; Fifth: to find out the effect 

of affective commitment to the quality of lecturers service ; Sixth: to 

find out the effect  of work motivation to the quality of lecturers service; 

and Seventh: to find out the lecturer‟s performance  to the quality of 

lecturers service at The Faculty of Teachers Training and Education 

(FKIP)  Lambung Mangkurat University (UNLAM) Banjarmasin.   

The research is designed  as explanatory research and the  

population is 205 persons. The sampling technique used is proportional 

stratified random sampling. To determine the number of sample in this 

research, the Solvin formula is used where 136 persons have been 

chosen. The data were analized using Structural Equation Modeling 

(SEM) through the compoter package program Partial Least Squares 

(PLS).  

The result of the first hypohesis testing is that the coefficient of 

the effect of  the effect of service track to the lecturer‟s performance is 

0.351 and the counted-t  is 2.759. The value of  the counted-t  is > table 

– t , so that the hypothesis of the dean‟s service leadership has 

significant effect to the lecturer‟s performance at FKIP UNLAM  

Banjarmasin is accepted. It means there is an effect of the service 

leadership to the lecturer‟s performance; The second hypothesis, 

affective commitment has significant effect   to    the   lecturer‟s  

performance,   the value  of   which   is 0.006  and the counted – t is 

0.064.  The counted – t is < table-t, so the affecive commitment 

hypothesis has significant effect to the lecturer‟s performance at FKIP 

UNLAM Banjarmasin is rejected , which means that there is no effect 

to the affective commitment to the lecturer‟s performance; The third 
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hypothesis, abaut the significant effect  of work motivation to the 

lecturer‟s performance at FKIP UNLAM Banjarmasin. The result of 

hypothesis testing shows that the coefficient of significant effect of the 

work motivation track to the lecturer‟s performance at FKIP UNLAM 

Banjarmasin  is 0.275 and the counted-t is 2.295 which means the 

counted –t  is > table-t, so the hypothesis of work motivation is 

accepted.  It means there is a significant effect of work motivation to  

the lecturer‟s performance; The fourth hypothesis testing results in the 

value of 0.231  and counted – t is  2.303 to the effect of service 

leadership to the quality of service. The value of counted – t is > the 

table – t . so the hypothesis of the dean service leadership has significant 

effect to the quality of service in FKIP UNLAM Banjarmasin  is 

accepted. It means there is an effect of the service leadersip to the 

quality of service; The fifth hypothesis, afective commitment has 

significant effect on the quality of the lecturers service at FIKP UNLAM 

Banjarmasin. The result of the hypothesis testing shows that the 

coefficient of the effect of the affective commitment to the quality of the 

lecturer‟s service quality is 0,236 and the counted-t is 2,690 which 

means > table – t, so the affective commitment has significant effect on 

the quality of service in  FKIP UNLAM Banjarmasin is accepted. It 

means there is effect of the affective commitment to the quality of 

service; The sixth hypothesis is the significant effect of work 

motivation to the quality of the lecture‟s service in FKIP UNLAM 

Banjarmasin. The coefficient of the effect of work motivation to the 

quality of service is 0.239 and the counted – t is 2.140. The value ot the 

counted - t is > table-t, so the hypothesis of the effect of work 

motivation to the quality of service at FKIP UNLAM Bamnjarmasin is 

accepted, which means that there is significant effect of work 

motivation to the quality of service. The seventh hypothesis, the 

lecturer‟s performance has significant effect to the quality of service at 

FKIP UNLAM Banjarmasin. Result of the hypothesis testing shows that 

the coefficient of  the  effect  of  the  lecturer‟s performance to the 

quality o service is 0.191 and counted-t of 2.121 which is > table-t. The 

hypothesis of the lecturer‟s performance has significant effect of the 

quality of service at FKIP UNLAM Banjarmasin is accepted. There is 

an effect of the work to the quality of service.  

 

Key words: Service Leadership, Affectice Comitment, Work 

Motivation, Lecturer‟s Performance and Service Quality. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

GBHN 1993, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus dibina dan 

dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu menjadi 

anggota masyarakat  yang  memiliki kemampuan akademik dan profesional 

serta  memiliki kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap 

kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi  (DIKTI)  

dalam  Strategi  Pendidikan  Tinggi  Jangka  Panjang 2003 – 2010 

mengharapkan, bahwa pendidikan tinggi hendaknya  berorientasi  pada 

pemenuhan kebutuhan mahasiswa, sehingga mampu mengembangkan 

kapabilitas intelektualnya guna menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab dan mampu berkontribusi pada daya saing bangsa. Selanjutnya  juga  

diharapkan, bahwa  perguruan  tinggi  akan mampu memberikan kesempatan 

kepada semua warga negara untuk mengikuti proses pembelajaran yang tidak 

terbatas (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2004 : 1-4). 

Selain itu, DIKTI dalam buku Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan 

Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Bidang Akademik juga menyebutkan 

bahwa, untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, 

perguruan tinggi harus mampu menjamin tersedianya : Proses Pembelajaran, 

Kurikulum Program Studi, Sumber Daya Manusia,  Kemahasiswaan,  Sarana 

Prasarana,  Suasana Akademik, Keuangan, Penelitian dan Publikasi, 

Pengabdian  Kepada Masysrakat, dan Tata Kelola yang memadai 

(Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia : DIKTI, 2006 : 13). 

Uraian  tersebut  di atas menunjukkan, bahwa perguruan tinggi 

mempunyai kewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, 

merata dan adil kepada seluruh masyarakat,  termasuk  Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga mempunyai kewajiban memberikan 

pelayanan pendidikan  yang berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan 

masyarakat. Salah satu wujud jaminan pelayanan pendidikan dari sebuah 

perguruan  tinggi adalah jaminan akreditasi yang telah berhasil diraih oleh  

lembaga tersebut. 

FKIP  Universitas   Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin 

memiliki 5 jurusan yang terbagi ke dalam 16 program studi. Dari 16 program 

studi yang ada, program studi yang sudah terakreditasi sebanyak 10 program 

studi, sedangkan yang 6 program studi lainnya masih belum terakreditasi 

(baru terdaftar). Dari 10 program studi yang terakreditasi, hanya ada 5 

program studi yang masih memenuhi masa berlakunya, sedangkan yang 

lainnya sebanyak 5 program studi sudah kedaluwarsa masa berlakunya. Ke-5 

program studi yang akreditasinya masih memenuhi masa berlaku, yang 4 
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berakreditasi tetap (B) sedangkan yang satunya menurun dari B menjadi C.  

Kondisi tersebut  dapat dilihat seperti pada Tabel 1.1.  Dari tabel 1.1 tersebut  

dapat  disimpulkan,  bahwa  keberadaan FKIP UNLAM pada saat  sekarang 

ditinjau dari akreditasinya masih perlu menjadi pemikiran, mengingat dari 16 

program studi  yang  ada  hanya ada 4 program studi yang terakreditasi B 

dan 1 program studi terakreditasi C,  sementara program studi yang lain 

akreditasinya sudah  kedaluwarsa dan baru terdaftar.  Banyaknya program 

studi  yang belum terakreditasi   dan kedaluwarsa masa berlakunya  adalah  

hasil kerja kolektif dari semua Trisivitas Akademika, termasuk di dalamnya 

para dosen.  Hal itu  menunjukkan  bahwa kinerja dosen  dan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa masih belum maksimal. 

Tabel 1.1 

Keadaan Program Studi  Di  FKIP UNLAM 

Per  Juni  2013 
No Nama Program 

Studi 

SK Dikti Masa 

Berlaku 

Akredita

si 

Status 

1 Pend. Sejarah 84/DIKTI/KEP/2007 30-09-2011 B Kadaluwarsa 

2 Pend. PKn 31621/D/T/K-N/2011 08-12-2013 B Berlaku 

3 Pend. Ekonomi 84/DIKTI/KEP/2007 28-01-2011 B Kadaluwarsa 

4 Pend Sosiologi   Terdaftar  

5 Pend. Geografi   Terdaftar  

6 Pend. Bhs dan 

Sastra Indonesia 

 

84/DIKTI/KEP/2007 
 

28-01-2011 

 

B 

 

Kadaluwarsa 

7 Pend. Bhs dan 

Sastra Inggris 

 

4151/D/T/K-N/2011 
 

24-08-2013 

 

B 

 

Berlaku 

8 Pend. Sendrasik   Terdaftar  

9 Pend. 

Matematika 

84/DIKTI/KEP/2007 21-12-2010 B Kadaluwarsa 

10 Pend. Biologi 37384/D/T/KEP/2013 03-12-2015 C Berlaku 

11 Pend. Kimia 1520/D/T/K-N/2012 19-10-2013 B Berlaku 

12 Pend. Fisika   Terdaftar  

13 Pend. Konseling   Terdaftar  

14 Pend. JPOK 84/DIKTI/KEP/2007 22-05-2008 B Kadaluwarsa 

15 Pend. Luar 

Biasa 

  Terdaftar  

16 Pend. Guru Sek. 

Dasar 

2894/D/T/K-N2012 10-08-2013 B Berlaku 

Sumber Data :  Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (BAK FKIP UNLAM 

Banjarmasin) Tahun 2013 

Sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, 

Herawati (2006)  dalam  penelitiannya  meyatakan  bahwa manajemen 

rumah sakit  sangat  berpengaruh  terhadap  kepuasan  kerja dokter,  

selanjutnya kepuasan kerja dokter sangat berpengaruh terhadap kinerja 

dokter dan pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh rumah sakit kepada para pasiennya. Demikian juga, Abdullah 
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dan Mahmood (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional pada  Universitas  Maslaysia terbukti 

mempunyai hubungan positif yang signifikan  dengan  kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada para mahasiswa.     

Berdasarkan pada kondisi di FKIP UNLAM Banjarmasin ditinjau 

dari akreditasinya  dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian tentang pengaruh kepemimpinan pelayanan tehadap 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa. 

Hasil penelitian Harris dan Ogbonna (2000) menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang diperankan dengan baik oleh seorang pemimpin mampu 

memotivasi  karyawan  untuk bekerja lebih baik sehingga membuat 

karyawan akan bekerja dengan lebih hati-hati dalam mencapai target yang 

diharapkan, hal tersebut berdampak positif terhadap kinerja mereka. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chen (2004) dalam rangka  menguji 

pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap komitmen 

organisasi dan kinerja karyawan, menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  

berpengaruh   positif   terhadap  kinerja karyawan.   Hal  yang  sama  juga  

dikemukakan  oleh   Abdullah   dan   Mahmood (2007) di Universitas 

Maslaysia yang menyebutkan bahwa kepemimpinan  transformasional selain 

terbukti mempunyai hubungan positif yang  signifikan dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa juga mampu  meningkatkan  

kinerja  para  staf perpustakaan yang di tandai dengan meningkatnya angka 

partisipasi mereka dalam kegiatan pelayanan perpustakaan.  Selanjutnya  

Prananta  (2008) dalam disertasinya menguji pengaruh  kepemimpinan dan 

budaya organisasi terhadap perilaku kerja dan kinerja karyawan di 

lingkungan hotel berbintang di Kaltim. Salah satu hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Mengacu pada kondisi di FKIP UNLAM Banjarmasin ditinjau 

dari akreditasinya  dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian  tentang pengaruh kepemimpinan pelayanan tehadap 

kinerja dosen. 

Persentasi rata-rata jumlah pertemuan (tatap muka) antara dosen 

dengan mahasiswa  pada setiap mata kuliah, setiap program studi dan pada 

setiap semester dari tahun ajaran 2011/2012 sampai dengan tahun ajaran 

2012/2013 seperti pada  Tabel 1.2. Berdasarkan Tabel 1.2   dapat diketahui 

bahwa : dari empat semester yang terekam,  hanya  terdapat  dua semester 

yang persentasi rata-rata pertemuan dosen  dengan  mahasiswa mencapai > 

75%, yakni semester ganjil tahun ajaran  2011/2012 dan  semester genap  

tahun  ajaran 2012/2013  (76,56%  dan  76,17%). 

Sementara   dua  semester  yang  lainnya  masih < 75%, yaitu 

semester genap tahun ajaran 2011/2012 dan semester ganjil tahun ajaran 

2012/2013 (73,05% dan 71,48%).  Hal ini menunjukkan, bahwa kinerja 
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dosen dan kualitas pelayanan yang diberikan  kepada para mahasiswa masih 

belum maksimal. 

Iswanti (2005)  dalam  penelitiannya menemukan bahwa komitmen 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, selanjutnya kepuasan kerja 

berpengaruh  secara  signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada  para  pasien  rawat jalan. Meskipun komitmen tidak berpengaruh 

langsung  terhadap kualitas pelayanan (terlebih dahulu melalui varibel antara 

yakni kepuasan kerja), namun mengingat komitmen mempunyai pengaruh 

yang cukup tinggi  terhadap kepuasan  kerja, maka  diduga besarnya 

pengaruh kepuasan  kerja  terhadap  kualitas pelayanan mendapat kontribusi 

yang cukup dari varibel komitmen. Demikian juga dalam penelitiannya yang 

dimaksudkan untuk menguji hubungan antara gaya kepemimpinan 

transformasional dan  komitmem  staf  akademik terhadap kualitas layanan 

di Universitas Malaysia, yang  dilakukan Abdullah dan Mahmood (2007) 

menyatakan bahwa komitmen staf akademik berhubungan postitif yang 

signifikan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa.   
Tabel 1.2 

Rata-Rata Pertemuan Dosen  Dengan Mahasiswa  

Dalam Setiap Mata Kuliah Pada FKIP UNLAM Banjarmasin  

Dari Tahun Ajaran 2011/2012 s/d 2012/2013 

  Rata-rata Pertemuan Dalam % 

No Program Studi 2011/2012 2012/2013 

  Ganjil Genap Ganjil Genap 

1 Pend. Sejarah 81.25 68.75 62.50 75.00 

2 Pend. PKn 68.75 81.25 75.00 87.50 

3 Pend. Ekonomi 81.25 75.00 62.50 81.25 

4 Pend. Sosiologi 68.75 62.50 81.25 75.00 

5 Pend. Geografi 75.00 81.25 62.50 68.75 

6 Pend. Bhs. Indonesia 87.50 68.75 81.25 75.00 

7 Pend. Bhs. Inggris 81.25 87.50 68.75 75.00 

8 Pend. Sendrasik 75.00 81.25 62.50 81.25 

9 Pend. Matematika 81.25 62.50 75.00 68.75 

10 Pend. Biologi 68.75 75.00 68.75 75.00 

11 Pend. Kimia 75.00 62.50 81.25 87.50 

12 Pend. Fisika 81.25 68.75 75.00 68.75 

13 Bimbingan Konseling 75.00 68.75 62.50 81.25 

14 Pend. JPOK 81.25 75.00 81.25 62.50 

15 Pend. Luar Biasa 68.75 81.25 68.75 75.00 

16 Pend. Guru Sek Dasar 75.00 68.75 75.00 81.25 

 Rata-rata 76.56 73.05 71.48 76.17 
Sumber Data :  Evaluasi  Program  Studi   Berbasis  Evaluasi  Diri (BAK FKIP UNLAM 

Banjarmasin)  Tahun 2013 



5 

 

 

 

   Memperhatikan kondisi  di FKIP UNLAM Banjarmasin ditinjau 

dari persentasi rata-rata jumlah pertemuan (tatap muka) antara dosen dengan 

mahasiswa pada setiap mata kuliah, setiap program studi dan pada setiap 

semester  serta  hasil penelitian tersebut,  maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh komitmen afektif  tehadap kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa. 

Benkhof (1997) dalam penelitiannya menunjukan,  bahwa komitmen 

organisasional memegang peranan penting bagi peningkatan kinerja yang 

baik dan pengabaian terhadap komitmen  organisasional  akan menimbulkan 

suatu kerugian. Demikian juga hasil penelitian Djastuti (2007) dalam 

disertasinya menguji pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan 

kerja, komitmen organisasional dan kinerja karyawan di lingkungan 

perusahaan jasa konstruksi di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa komitmen 

organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Selanjutnya penelitian Diana  (2009) dalam disertasinya menguji pengaruh 

kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasional dan motivasi serta kinerja karyawan di lingkungan PTPN II, 

III, dan IV di Sumatra Utara.  Salah satu temuannya menunjukkan bahwa 

komitmen organisional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.     

Mengacu pada kondisi  di FKIP UNLAM Banjarmasin ditinjau dari 

persentasi rata-rata jumlah pertemuan (tatap muka) antara dosen dengan 

mahasiswa pada setiap mata kuliah, setiap  program studi dan pada setiap 

semester  serta  hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang  pengaruh komitmen afektif  tehadap kenerja 

dosen. 

DIKTI dalam Rencana Strategis (Renstra) nya mencanangkan  bahwa 

pada tahun 2009,   dosen yang mengajar  di lingkungan  Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) minimal 75% 

berpendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3). Sementara di lingkungan  

FKIP UNLAM  pada  tahun  2013  jumlah  dosen  yang  berpendidikan   S2 

dan S3  baru mencapai  155 orang (69,27%),  sedangkan  yang masih 

berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 50 orang  (30,73%). Kenyataan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan, bahwa kondisi FKIP UNLAM 

pada tahun 2013 belum mencapai target Restra DIKTI tahun 2009, karena 

jumlah tenaga dosen di FKIP UNLAM yang berpendidikan  S2 dan S3 baru 

mencapai 155 orang (69,27%), sedangkan target DIKTI pada tahun 2009 

sebesar 75%.   
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Tabel 1.3 

Jumlah Tenaga Dosen FKIP UNLAM Banjarmasin 

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 

Jabatan Jenjang Pendidikan Total 

Dosen S1 S2 S3 Dosen 

Asisten Ahli 14 20 - 34 

Lektor 23 40 5 68 

Lektor Kepala 13 62 20 95 

Guru Besar - - 8 8 

Total 50 122 33 205 

Sumber Data:  Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (BAK FKIP UNLAM 

Banjarmasin) Tahun 2013.  

 
Tabel 1.4 

 Persentase Lama Rata-Rata Kenaikan Pangkat Dosen 

Pada FKIP UNLAM Banjarmasin 

 Tahun Ajaran 2012/2013 

 

No 

 

Program 

Studi 

 Persentase Lama Rata-rata Kenaikan Pangat Dosen 

Golongan III Dan IV Dalam Tahun 

  Golongan III Golongan IV 

  < 3 3 – 4 >4 Jlh < 3 3 – 4 >4 Jlh 

1 Pend. Sejarah 15.30 46.52 38.18 100 9.56 31.30 59.14 100 

2 Pend. PKn 8,20 55.40 36.40 100 12.5 24.10 63.40 100 

3 Pend. Ekonomi 20.50 30.38 49.12 100 12.40 30.30 57.30 100 

4 Pend. Sosiologi 19.40 22.10 58.50 100 0 0 0 100 

5 Pend. Geografi 31.45 35.80 32.75 100 0 0 100 100 

6 Pend. Bhs. 

Indonesia 

23.30 24.50 52.20 100 3.35 21.45 75.20 100 

7 Pend. Bhs. 

Inggris 

20.45 49.15 30.40 100 8.25 27.25 64.50 100 

8 Pend. 

Sendrasik 

30.30 59.50 10.20 100 0 0 0 100 

9 Pend. 

Matematika 

19.35 25.40 55.25 100 17.20 11.30 71.50 100 

10 Pend. Biologi 22.55 30.15 47.30 100 14.30 24.30 61.40 100 

11 Pend. Kimia 25.10 23,50 51.40 100 16.75 27.50 55.75 100 

12 Pend. Fisika 29.20 32.50 38.30 100 10.1 40.30 49.60 100 

13 Bimbingan 

Konseling 

13.25 39.40 47.35 100 0 0 0 100 

14 Pend. JPOK 12.40 25.10 62.50 100 22.50 41.25 36.25 100 

15 Pend. Luar 

Biasa 

37.60 47.25 15.15 100 0 0 100 100 

16 Pend. Guru Sek 

Dasar 

15.80 19.80 64.40 100 9.95 36.80 53.25 100 

 Rata-rata 22.98 33.93 43.09 100 10.52 24.30 65.18 100 

Sumber Data:  Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (BAK FKIP UNLAM 

Banjarmasin) Tahun 2013 
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Hal lain juga terjadi di lingkungan dosen FKIP UNLAM yang 

berkaitan dengan lama kenaikan pangkat rata-rata yang masih jauh dari 

harapan pemerintah. Persentase rata-rata kenaikan pangkat para dosen di 

lingkungan FKIP UNLAM, dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

 Sebagian besar dosen di lingkungan FKIP UNLAM, baik yang 

bergolongan III  maupun IV  persentase rata-rata kenaikan pangkat mereka > 

4 tahun (43.09% untuk golongan III dan 65.18% untuk golongan IV), 

sementara pemerintah memberikan kesempatan kepada para dosen untuk 

dapat mengusulkan kenaikan pangkat setelah masa kerja minimal 2 tahun 

asalkan telah berhasil mengumpulkan angka kredit dalam jumlah yang telah 

ditentukan di bidang : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan 

Pengembangan Karya Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 

Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.  

Berdasarkan pada tabel 1.4 tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa 

sebagian besar dosen di lingkungan FKIP UNLAM, baik yang bergolongan 

III  maupun IV  persentase rata-rata kenaikan pangkat mereka > 4 tahun 

(43.09% untuk golongan III dan 65.18% untuk golongan IV), sementara 

pemerintah memberikan kesempatan kepada para dosen untuk dapat 

mengusulkan kenaikan pangkat setelah masa kerja minimal 2 tahun asalkan 

telah berhasil mengumpulkan angka kredit dalam jumlah yang telah 

ditentukan.  

Masih kurangnya dosen FKIP UNLAM yang berpendidikan S2 dan 

S3 (69,27%) dan masih tingginya persentasi  lambatnya kenaikan pangkat 

para dosen ( > 4 Tahun), baik yang bergolongan III (43.09%) maupun yang 

bergolongan IV (65.18%), menunjukkan bahwa masih kurang maksimalnya 

kinerja dosen dan  kualitas pelayanan  yang diberikan kepada mahasiswa. 

Selanjutnya Thoha (1995: 109) berpendapat, bahwa pelayanan yang 

berkualitas akan dapat diwujudkan apabila pihak penyelenggara pelayanan 

berada dalam suasana batin yang menyenangkan.  Suasana batin yang 

menyenangkan akan tercipta apabila seseorang telah terpenuhi 

kebutuhannya. Menurut Gibson (1997: 241) mengatakan, bahwa motivasi 

adalah kekuatan yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

Robins (2003: 98) mengatakan kebutuhan individu akan terpenuhi apabila 

ada kemauan melakukan usaha (motivasi) untuk mencapainya. Sedangkan 

Kachoka dan Hoskins (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

motivasi kerja staf perpustakaan di Universitas Malawi mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan  kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

para mahasiswa.   

Atas dasar pertimbangan  kondisi  di FKIP UNLAM Banjarmasin 

ditinjau dari jenjang pendidikan dan lama rata-rata kenaikan pangkat dosen 

serta pendapatan para ahli dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik 
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untuk melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi kerja  tehadap 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa. 

Penelitian  Hadi (2008) dalam disertasinya menguji pengaruh 

karakteristik  gaya kepemimpinan terhadap motivasi dan kepuasan kerja 

serta kinerja karyawan pada PT BCA Tbk. Salah satu temuannya 

menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Demikian juga Hermawan (2008) dalam disertasinya mencoba 

untuk menguji pengaruh iklim organisasi dan budaya organisasi terhadap 

motivasi kerja dan kepuasan kerja serta kinerja pejabat struktural di 

Kabupaten Kutai Kalimantan Timur. Salah satu temuannya menunjukkan 

bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kemudian Laily (2008) dalam disertasinya menguji pengaruh karakteristik 

individu dan karakteristik pekerjaan serta iklim organisasi terhadap kepuasan 

kerja dan motivasi kerja serta kinerja manajer di lingkungan Industri Pupuk 

Nasional di Indonesia. Salah satu temuannya menunjukkan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer.  

Memperhatikan kondisi di FKIP UNLAM Banjarmasin ditinjau dari 

jenjang pendidikan dan lama rata-rata kenaikan pangkat dosen serta hasil 

penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang  

pengaruh motivasi kerja  tehadap kinerja dosen. 

Jaminan kepada setiap mahasiswa untuk dapat menyelesaikan 

studinya dengan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas para lulusannya 

juga merupakan salah satu bentuk jaminan pelayanan pendidikan dari 

perguruan tinggi. Untuk mengetahui apakah FKIP UNLAM telah berhasil 

memberikan pelayanan yang berkualitas dalam hal ketepatan masa studi. Hal 

tersebut dapat dilihat dari lama rata-rata pembimbingan skripsi dan lama 

rata-rata studi  para mahasiswanya.  

Lama masa pembimbingan skripsi mahasiswa di lingkungan FKIP 

UNLAM mulai 2011/2012 sampai dengan 2012/2013 pada setiap program 

studi bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 1.5 : 

Dari tabel 1.5  dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

FKIP UNLAM memerlukan waktu 1 semester  s/d  1 tahun (82,47%) untuk 

menyelesaikan skripsinya. Sedangkan yang mampu menyelesaikan 

skripsinya kurang dari 1 semester hanya sekitar 4,23%. Adapun  yang 

menyelesaikan skripsinya dalam waktu lebih dari 1 tahun masih tergolong 

cukup besar ( 13,30%). 
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Tabel 1.5 

Lama Masa Penyusunan Skripsi Mahasiswa  

Pada FKIP UNLAM Banjarmasin 

 Dari Tahun Ajaran 2011/2012 s/d 2012/2013 

No Program  Studi 

Masa Penyusunan Skripsi Dalam % 

< 1 

Smt 

1 Smt – 1 

Th 
>1 Th Jumlah 

1 Pend. Sejarah 2,54 83,24 14,22 100 

2 Pend. PKn 6,18 90,47 3,35 100 

3 Pend. Ekonomi 5,40 84,20 10,40 100 

4 Pend. Sosiologi 4,50 81,30 14,20 100 

5 Pend. Geografi 3,25 79,55 17,25 100 

6 Pend. Bhs. Indonesia 4,30 93,30 2,40 100 

7 Pend. Bhs. Inggris 1,90 82,05 16,05 100 

8 Pend. Sendrasik Belum ada yang menyusun 

9 Pend. Matematika 3,30 78,20 18,50 100 

10 Pend. Biologi 4,40 82,35 13,25 100 

11 Pend. Kimia 3,10 79,75 17,15 100 

12 Pend. Fisika 2,25 75,30 22,45 100 

13 Bimbingan Konseling 6,75 82,20 11,05 100 

14 Pend. JPOK 3,20 76,50 20,30 100 

15 Pend. Luar Biasa Belum ada yang menyusun 

 16 Pend. Guru Sek Dasar 7,45 82,10 10,45 100 

 

Rata-rata 4,23 82,47 13,30 100 
Sumber Data:  Evaluasi  Program  Studi   Berbasis  Evaluasi  Diri  (BAK FKIP 

UNLAM Banjarmasin)  Tahun 2013 

 

Lama masa studi mahasiswa di lingkungan FKIP UNLAM mulai 

2011/2012 sampai dengan 2012/2013  pada  setiap  program  studi  

bervariasi.  Hal  tersebut  dapat dilihat seperti pada Tabel 1.6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Tabel 1.6 

Lama Masa Studi  Mahasiswa  S1  

 Pada FKIP UNLAM Banjarmasin  

Dari I Tahun Ajaran 2011/2012  s/d 2012/2013 

No Program Studi  
Lama Masa Studi  Dalam % 

<  4,5 Th 4,5 Th  – 5 Th >5 Th Jumlah 

1 Pend. Sejarah 3,15 78,35 18,50 100 

2 Pend. PKn 4,60 88,10 7,30 100 

3 Pend. Ekonomi 4,25 84,40 11,35 100 

4 Pend. Sosiologi 5,30 91,20 3,50 100 

5 Pend. Geografi 1,55 86,14 12,31 100 

6 Pend. Bhs. Indonesa 6,26 89,34 4,40 100 

7 Pend. Bhs. Inggris 2,23 79,52 18,25 100 

8 Pend. Sendrasik Belum Meluluskan 

 9 Pend. Matematika 2,11 80,24 17,65 100 

10 Pend. Biologi 3,20 81,45 15,35 100 

11 Pend. Kimia 2,40 78,23 19,37 100 

12 Pend. Fisika 1,11 76,24 22,65 100 

13 Bimbingan Konseling 4,10 83,30 12,60 100 

14 Pend. JPOK 2,55 86,33 11,12 100 

15 Pend. Luar Biasa Belum Meluluskan 

16 Pend. Guru Sek Dasar 5,25 88,37 6,38 100 

 

Rata-rata 3,44 83,65 12,91 100 

Sumber Data :  Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (BAK FKIP 

UNLAM Banjarmasin) Tahun 2013 

 
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

FKIP UNLAM memerlukan waktu 4,5 s/d 5 tahun (83,65%) untuk menyelesaikan  

studinya.  Sedangkan yang mampu menyelesaikan studinya kurang dari 4,5 tahun 

hanya sekitar 3,44%. Adapun yang menyelesaikan studinya dalam waktu  lebih dari 

5 tahun masih tergolong  cukup besar (12,91%). 

Masih  banyaknya jumlah  mahasiswa   yang di dalam menyusun skripsi 

memerlukan waktu lebih dari 1 tahun (13,30%)  dan banyaknya jumlah mahasiswa 

yang  menyelesaikan   studi  memerlukan   waktu   lebih   dari   5 tahun  (12,91%)  

menunjukkan  bahwa masih kurang optimalnya kinerja dosen dan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa.  

Elizabeth  (1995) dalam penelitiannya yang bertujuan menilai pelayanan 

kesehatan di Universitas Islam Azad menyatakan   bahwa,   kesenjangan   antara 

harapan dan pelayanan kesehatan yang diterima oleh para mahasiswa (kualitas 

pelayanan)  paling  dominan ditentukan oleh kenerja petugas klinik yang kurang 

professional. Kemudian Cokroaminoto (2007) menyebutkan bahwa pelayanan yang 

berkualitas  dapat  diwujudkan  apabila   pihak penyelenggara pelayanan memiliki 
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kinerja yang tingggi,  sehingga pihak   penerima  layanan akan  mendapat  

pelayanan yang  berkualitas.  

Mengacu pada kondisi di FKIP UNLAM Banjarmasin ditinjau dari lama 

penyusunan skripsi dan lama studi mahasiswa serta pendapat ahli dan hasil 

penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pengaruh kinerja dosen tehadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada para 

manahasiswa. 

Berdasarkan pada fenomena-fenomena yang telah terjadi di lingkungan 

FKIP UNLAM Banjarmasin sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti 

bermaksud akan melakukan penelitian yang berjudul  “Pengaruh  Kepemimpinan 

Pelayanan, Komitmen Afektif, Dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja  serta  Kualitas 

Pelayanan Dosen Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarmasin” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat disusun beberapa rumusan masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen 

di  FKIP UNLAM Banjarmasin? 

2. Apakah komitmen afektif  berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di  

FKIP UNLAM Banjarmasin? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di FKIP 

UNLAM  Banjarmasin? 

4. Apakah kepemimpinan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelayanan dosen di  FIKP UNLAM Banjarmasin? 

5. Apakah komitmen afektif  berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan 

dosen di  FIKP UNLAM Banjarmasin? 

6. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dosen 

di  FKIP UNLAM Banjarmasin? 

7. Apakah kinerja dosen berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dosen 

di  FKIP UNLAM Banjarmasin? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka dapat disusun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menemukan pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap kinerja dosen di  

FKIP UNLAM Banjarmasin 

2. Untuk menemukan  pengaruh komitmen afektif  terhadap kinerja dosen di FKIP 

UNLAM Banjarmasin 

3. Untuk menemukan  pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen di FKIP 

UNLAM Banjarmasin 

4. Untuk menemukan pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap kualitas 

pelayanan di FKIP UNLAM Banjarmasin 

5. Untuk menemukan  pengaruh komitmen afektif  terhadap kualitas pelayanan di  

FKIP UNLAM Banjarmasin 
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6. Untuk menemukan  pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan di 

FKIP UNLAM Banjarmasin 

7. Untuk menemukan  pengaruh kinerja dosen terhadap kualitas pelayanan  di FKIP 

UNLAM Banjarmasin 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat memperoleh hasil yang 

bermanfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis. 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibedakan 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  kontribusi pada pengembangan 

teori manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia yakni penjelasan 

secara spesifik terhadap proses implementasi kepemimpinan pelayanan, 

komitmen afektif,  motivasi kerja,  kinerja dosen dan kualitas pelayanan. 

2. Penelitian ini   diharapkan   dapat     memberikan   pemahaman   yang lebih 

komprehensif terhadap kualitas pelayanan berdasarkan pada pendekatan 

kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, motivasi kerja  dan kinerja dosen. 

3. Penelitian   ini  diharapkan   dapat  menjadi   referensi   dalam  menentukan 

model kerangka konseptual yang baru bagi peneliti selanjutnya dengan 

memadukan,  memodifikasi,   serta   memperluas konstruk-konstruk yang ada, 

sehingga akan memberikan kontribusi yang berarti bagi konsep membangun 

kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, motivasi kerja, kinerja dosen, dan 

kualitas pelayanan di bidang pendidikan tinggi, khususnya di  FKIP UNLAM 

Banjarmasin. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibedakan 

sebagai berikut : 

1. Bagi  Pimpinan FKIP UNLAM Banjarmasin, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan lembaga secara keseluruhan melalui upaya peningkatan kinerja 

dosen, kepemimpinan pelayanan dekan terhadap para dosen, komitmen afektif 

dan motivasi kerja dosen.  

2. Bagi Para Dosen di lingkungan  FIKP UNLAM Banjarmasin, hasil Penelitian 

ini diaharapkan dapat dijadikan sebagai bahan instrospeksi diri tentang betapa 

pentingnya komitmen afektif dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja 

dosen dan selanjutnya juga  akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas 

pelayanan terhadap mahasiswa. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kepemimpinan Pelayanan 

Graham dalam Kool and Dierendonck (2012: 3-11) adalah 

kepemimpinan yang memfokuskan kepada kepentingan pengikut. Sementara 

Greenleaf dalam Kool and Dierendonck (2012 : 3-11) Mendefinisikan 

kepemimpinan pelayanan adalah kepemimpinan yang melayanai bawahan 

sebagai orang, kemudian dengan penuh kesadaran membawa seseorang 

bercita-cita untuk memimpin, ujian terbaik dan kesulitan dalam mengelola 

adalah apakah bawahan yang dilayani tersebut tumbuh  sebagai  orang.  

Selanjutnya Avolio  dalam  Kool  and Dierendonck (2012 : 3-11) 

menyatakan bahwa kepemimpinan  pelayanan adalah kepemimpinan yang 

selalu berusaha untuk menemukan atau menciptakan peluang bagi para 

pengikutnya agar menjadi tumbuh dalam organisasi. 

Dengan menggabungkan atribut-atribut yang ada pada beberapa 

definisi kepemimpinan pelayanan,  Dierendonck (2012 : 3-11)  

menyimpulkan ada enam karakteristik kunci yang mewakili kepemimpinan 

pelayanan, yaitu: Empowering and Developing Employees, Humility, 

Authenticity, Interpersonal Acceptance, Providing  Direction, dan 

Stewardship. 

1. Empowering and Developing Employees (memberdayakan dan 

mengembangkan karyawan), yakni  memberikan otonomi kepada 

pengikutnya untuk melakukan tugas dan membiarkan mereka telibat 

dalam kepemimpinan diri secara efektif  

2. Humility (kerendahan hati), yakni kemampuan seorang pemimpin untuk 

menempatkan kepentingan sendiri, bakat dan prestasi dalam perspektif 

yang benar. 

3. Authenticity (kebenaran), yakni mengacu kepada sikap jujur tentang diri 

sendiri dan terbuka tentang pikiran batin secara perasaan. 

4. Interpersonal Acceptance (penerimaan antar pribadi), yakni kemampuan 

seorang pemimpin untuk memahami dan mengalami perasaan orang lain 

darimana pun mereka berasal 

5. Providing Direction (memberikan arahan), yakni pemimpin memastikan 

bahwa  para pengikut mengetahui apa yang diharapkan oleh pemimpin 

6. Stewardship (kepengawasan), yakni mengacu pada kesediaan pemimpin 

untuk mengurus dan bertanggung jawab terhadap perasaan secara 

keseluruhan dan memberikan pelayanan bukan hanya memikirkan 

dirinya sendiri. 

Berdasarkan defenisi-definisi tersebut di atas, maka kepemimpinan 

pelayanan adalah kepemimpinan  yang memberdayakan dan 

mengembangkan bawahan; menempatkan kepentingan sendiri, bakat  dan 
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prestasinya dalam perspektif yang benar; jujur dan terbuka;  memahami dan 

melayani bawahan darimana pun asalnya;  memastikan bahwa bawahan telah 

memahami apa yang dia kehendaki; mengurus dan bertanggung jawab 

terhadap perasaan bawahan secara keseluruhan serta memberikan pelayanan 

bukan hanya memikirkan dirinya sendiri.  

Sedangkan yang dimaksud dengan  Kepemimpinan Pelayanan dalam 

penelitian ini adalah Kepemimpinan Dekan yang memberdayakan dosen;  

mengembangkan dosen;  menempatkan kepentingan  sendiri pada perspektif 

yang benar;  terbuka dalam memimpin;  memperlakukan dosen secara sama 

dari mana pun asalnya; memastikan bahwa para dosen telah memahami apa  

yang dia kehendaki;  dan bertanggung jawab sepenuhnya atas  pelayanan 

yang dia berikan  dengan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. 

 

2.2 Komitmen Afektif 

Allen, Meyer, and  Smith (1993 : 539) mengemukakan tiga jenis   

komitmen yang dapat digunakan untuk meningkatkan komitmen pada 

organisasi, yaitu :  

1.  Affective Commitment  (komitmen afektif),  yaitu komitmen yang 

dipengaruhi dan berkembang apabila keterlibatannya dalam organisasi 

terbukti menjadi pengalaman yang memuaskan, yaitu dapat memberikan 

kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang menyenangkan dan 

menghasilkan yang berharga (mereka ingin). Misalnya : perasaan 

bahagia dapat menghabiskan sisa karirnya dalam organisasi tersebut, 

suka mendiskusikan masalah organisasi  dengan pihak lain yang terkait, 

dan masalah organisasi adalah masalah dirinya. 

2. Continuance Commitment (komitmen berkelanjutan), komitmen yang 

dipenaruhi dan berkembang  pada saat seseorang melakukan investasi, 

dimana investasi yang dilakukan akan hilang atau berkurang apabila 

berpindah dari organisasinya (mereka perlu). Misalnya : tidak ingin 

meninggalkan organisasi, menjadi bagian organisasi merupakan hal yang 

diinginkan, dan merasa tidak ada pilihan lain selain organisasi dimana 

dirinya sekarang bekerja.  

3. Normative Commitment  (komitmen normatif), komitmen yang 

dipengaruhi dan berkembang sebagai hasil dari interelasi  tekanan 

normatif untuk  melakukan serangkaian tindakan tertentu dan penerimaan 

keuntungan yang menimbulkan perasaan wajib harus membalas (mereka 

harus). Misalnya : sering berpindah organisasi merupakan hal yang tidak 

normatif (tidak baik),  loyalitas merupakan hal yang penting, dan tetap 

sebagai bagian dari organisasi merupakan hal yang positif . 

Berdasarkan definisi-definisi komitmen organisasional tersbut di atas, 

penelitian ini mengacu kepada definisi yang dikemukakan Allen, Meyer, and  

Smith yang membedakan menjadi tiga jenis, yaitu  Affective Commitment  
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(komitmen afektif), Continuance Commitment (komitmen berkelanjutan), 

dan Normative Commitment  (komitmen normatif). Dari tiga jenis  komitmen 

organisasional tersebut ditetapkan satu jenis yaitu Affective Commitment  

(komitmen afektif).  Komitmen afektif dipilih dengan pertimbangan : a)  

penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti komitmen dosen tetap (PNS) yang 

lebih menekankan kepada aspek psikis, yaitu tercapainya kepuasan dan 

kebahagiaan sebagai akibat diperolehnya profesi yang sesuai dengan hati 

nuraninya, oleh karena itu komitmen yang paling sesuai adalah komitmen 

afektif;  b) sementara dua komitmen yang lainnya, yaitu komitmen 

berkelanjutan dan komitmen normatif, lebih menekankan pada aspek untung-

rugi secara materi dan konsekuensi norma, sehingga hal tersebut dianggap 

kurang sesuai dengan profesi dosen PNS.  

Sedangkan yang dimaksud dengan  Komitmen afektif  dalam 

penelitian ini adalah Komitmen Dosen terhadap FKIP UNLAM  karena  

keterlibatnya dilembaga tersebut  dapat menghasilkan pengalaman yang 

menyenangkan dan memperoleh sesuatu yang berharga, misalnya : profesi 

dosen merupakan profesi yang sesuai dengan hati nuraninya 

(menyenangkan),  dengan menekuni profesi tersebut akan mendatangkan 

kebahagiaan hidup (sesuatu yang berharga),  sehingga timbul keikhlasan 

untuk menghabiskan sisa karirnya di FKIP UNLAM. 

 

2.3 Motivasi Kerja 

Maslow dalam Gibson et al. (1997: 189) membagi kebutuhan 

manusia menjadi lima tingkatan, sehingga teori motivasi ini disebut  sebagai 

“the five hierarchy need” mulai dari kebutuhan yang terendah sampai dengan 

kebutuhan yang paling tinggi, yaitu :  

1. Kebutuhan Fisiologis (physiological needs)     

Kebutuhan dasar manusia  untuk dapat tetap hidup, misalnya : kebutuhan 

makan, minum, tempat tinggal, seks, dan istirahat. 

2. Kebutuhan Keamanan (safety needs) 

Kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan atas kerugian fisik (bebas 

dari ancaman bahaya), misalnya : bebas dari banjir, bebas dari ancaman 

bianatang, bebas dari ancaman manusia, dapat tunjangan kesehatan, 

tunjangan pensiun dan sebagainya. 

3. Kebutuhan Sosial  (social needs) 

Kebutuhan manusia untuk ikut dalam  kelompok masyarakat, misalnya: 

kasih sayang,  diterima dalam kelompok tertentu, dan persahabatan 

4. Kebutuhan Penghargaan (esteem needs) 

Kebutuhan untuk mendapatkan penghormatan dari luar, misalnya : harga 

diri, otonomi (independensi diri), dan prestasi. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (self actualization needs) 
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Kebutuhan yang mendorong seseorang agar dapat mencapai sesuatu 

sesuai dengan ambisinya, meliputi :  pencapaian (realisasi) potensi, 

pengembangan diri secara berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan diri. 

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi kerja adalah dorongan, 

baik yang berasal dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang 

untuk melakukan kegiatan tertentu guna memenuhi kebutuhannya, baik itu 

kebutuhan dasar manusia  untuk dapat tetap hidup, kebutuhan akan 

keselamatan dan perlindungan atas kerugian fisik, kebutuhan manusia untuk 

ikut dalam  kelompok masyarakat, kebutuhan untuk mendapatkan 

penghormatan dari luar, maupun Kebutuhan yang mendorong seseorang agar 

dapat mencapai sesuatu sesuai dengan ambisinya.  

Sedangkan yang dimaksud dengan  Motivasi kerja dalam penelitan 

ini adalah Motivasi Kerja Dosen yang timbul sebagai akibat  terpenuhinya : 

kebutuhan dasar dosen untuk tetap hidup, kebutuhan dosen akan keselamatan 

fisik, kebutuhan dosen untuk ikut berkelompok, kebutuhan dosen untuk 

mendapatkan penghormatan, dan kebutuhan dosen untuk beraktualisasi diri. 

 

2.4 Kinerja Dosen 

Kinerja  sebagaimana yang termaktub dalam buku Pedoman Beban 

Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 

(PBKDEPTPT) adalah kinerja dosen yang dapat diperinci menjadi :  

Tridharma Perguruan Tinggi dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi 

(Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan : DIKTI, 2012 : 8-9). 

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tugas Doosen di bidang pendidikan dan pengajaran berupa : a) 

melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarkan 

kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik 

bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran; b) membimbing 

seminar mahasiswa; c) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik 

kerja lapangan (PKL); d) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa, 

membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;  e) penguji 

pada ujian akhir; f) membina kegiatan mahasiswa  di bidang akademik 

dan kemahasiswaan; g) mengembangkan program perkuliahan; h) 

mengembangkan bahan pengajaran; i) menyampaikan orasi ilmiah; j) 

membina kegiatan mahasiswa  di bidang akademik dan kemahaiswaan; 

k) membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya; dan  l) 

melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen. 

2. Tugas dosen di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah berupa 

: a) menghasilkan karya penelitian; b) menerjemahkan/menyadur buku 

ilmiah; c) mengedit/menyunting karya ilmiah; d) membuat rancangan 

dan karya teknologi; dan e) membuat rancangan karya seni. 
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3. Tugas dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat berupa : a) 

menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintah/pejabat negara 

sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya; b) melaksanakan 

pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat; c) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada 

masyarakat; d) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain 

yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan 

pembangunan; dan e) membuat/menulis karya pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Tugas dosen di bidang penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa : 

a) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; b) 

menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; c) menjadi 

anggota organisasi profesi; d) mewakili perguruan tinggi/lembaga 

pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;  e) menjadi anggota 

delegasi nasional ke pertemuan internasional; f) berperan serta aktif 

dalam pertemuan ilmiah; g) mendapat tanda jasa/penghargaan; i) menulis 

buku pelajaran SLTA ke bawah; dan j) mempunyai prestasi di bidang 

olahrga/kesenian/sosial  

Sedangkan yang dimaksud dengan Kinerja dalam penelitian ini 

adalah Kinerja Dosen sebagaimana yang termaktub dalam buku Pedoman 

Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 

(PBKDEPTPT)  yang menyebutkan bahwa kinerja dosen dapat dilihat dari 

implementasi tugas utama dosen, yakni pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi yang terdiri dari : bidang  pendidikan dan pengajaran, bidang 

penelitian dan pengembangan karya ilmiah,  bidang pengabdian kepada 

masyarakat, serta tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi  

 

2.5 Kualitas Pelayanan 

Parasuraman et al. (1988) dalam Jayasundara (2009:81)  menyatakan 

bahwa melalui  model  SERQUAL dapat  mengukur dan mengevaluasi  

kualitas   pelayanan dengan membandingkan harapan dengan persepsi 

pelanggan dalam  sepeuluh dimensi, yaitu : tangibles, reliability, 

responsiveness, communication, credibility, security, competence, courtesy, 

understanding/knowing customers, dan access. Kesepuluh dimensi tersebut 

kemudian diringkas menjadi lima dimensi kualitas pelayanan  yaitu :  

1. Tangibles,  yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan dan personil;  

2. Reliability, yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan yang  dapat 

dipercaya dan akurat; 

3. Responsiveness, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat;  
4. Assurance,  yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan  serta kemampuan 

mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan; dan  
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5. Empathy, yaitu tingkat perhatian dan kepedulian individu/perusahaan 

menyediakan  untuk pelanggan.  

Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kulaitas pelayanan adalah penilaian pelanggan atas keunggulan 

pelayanan yang diterima ditinjau dari : penampilan fasilitas fisik, peralatan dan 

personil; kemampuan untuk melakukan pelayanan yang  dapat dipercaya dan 

akurat; kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang 

cepat; pengetahuan dan kesopanan karyawan  serta kemampuan mereka untuk 

menginspirasi kepercayaan dan keyakinan; dan tingkat perhatian dan kepedulian 

individu/perusahaan menyediakan  untuk pelanggan.  

Sedangkan yang dimaksud dengan Kualitas Pelayanan dalam penelitian  ini  

adalah Kualitas Pelayanan Dosen  yang diberikan kepada mahasiswa dalam 

mentransfer ilmu pengetahuan  ditinjau dari : penampilan dosen pada waktu 

melaksanakan proses belajar mengajar,  kemampuan dosen dalam menyampaikan 

materi kuliah, kesedian dosen untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa di 

luar jam kuliah, kemampuan dosen meyakinkan  tentang apa yang disampaikan 

sehingga mahasiswa percaya, perhatian dosen terhadap permasalahan mahasiswa 

pada saat mengikuti perkuliahan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Pelayanan, Komitmen 

Afektif,  dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Dosen  serta  Kualitas Pelayanan di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin”, oleh karena itu penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai 

refesensi adalah penelitian yang berkaitan dengan variable kepemimpinan 

pelayanan, komitmen afektif, motivasi kerja, kinerja dosen dan kualitas pelayanan.  

Adapun hasil penelitian tedahulu  disajikan seperti di bawah ini : 

 

2.6.1  Haris (2000);  Chen (2004); Abdullah dan Mahmood (2007);  dan Pranata 

(2008) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haris menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang diperankan dengan baik oleh seorang pemimpin mampu 

memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, sehingga membuat karyawan  

bekerja dengan lebih hati-hati dalam mencapai target yang diharapkan, hal tersebut 

berdampak positif terhadap kinerja mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Chen untuk menguji pengaruh  budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap 

komitmen organisasional dan kinerja karyawan, menunjukkan bahwa  

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Kemudian Abdullah dan Mahmood dari penelitiannya di Universitas 

Malaysia menunjukkan hasil bahwa kepemimpinan transformasional selain terbukti 

mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan kualitas pelayanan yang  

diberikan kepada mahasiswa juga mempu meningkatkan kinerja para staf 

perpustakaan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi mereka dalam 

kegiatan pelayanan perpustakaan. Kemudian Pranata dalam disertasinya yang 

menguji pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap perilaku kerja dan 

kinerja karyawan  di lingkungan hotel berbintang di Klatim. Salah satu hasil  
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penelitiannya menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

2.6.2  Benkhof (1997); Djastuti (2007), dan Diana (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Benkhof menunjukkan hasil, bahwa 

komitmen organisasional memegang peran penting bagi peningkatan kinerja yang 

baik dan pengabaian terhadap komitmen pada organisasi akan menimbulkan suatu 

kerugian. Hasil yang sama juga diperoleh Djastuti dalam penelitian disertasinya 

yang menguji pengaruh karakteristik pekerja terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasional dan kerja karyawan di lingkungan perusahaan jasa konstruksi di 

Jawa Tengah, menunjukkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Demikian juga hasil penelitian Diana  dalam disertasinya yang menguji 

pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasional  dan motivasi serta kinerja karyawan di lingkungan PTPN II,III, dan 

IV di Sumatra Utara.  Salah satu temuannya menunjukkan bahwa komitmen 

organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

2.6.3 Hadi (2008);  Hermawan (2008); dan Laily (2008) 

Penelitian  Hadi  dalam disertasinya yang  menguji pengaruh karakteristik  

gaya kepemimpinan terhadap motivasi dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan 

pada PT BCA Tbk. Salah satu temuannya menunjukkan bahwa motivasi kerja 

karyawan bepengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Demikian juga 

penelitian yang dilakukan oleh Hermawan  dalam disertasinya mencoba untuk 

menguji pengaruh iklim organisasi dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja 

dan kepuasan kerja serta kinerja pejabat struktural di Kabupaten Kutai Kalimantan 

Timur. Salah satu temuannya menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.   

Selanjutnya Laily  dalam disertasinya yang menguji pengaruh karakteristik 

indiviu dan karakteristik pekerjaan serta iklim organisasi terhadap kepuasan kerja 

dan motivasi kerja serta kinerja manajer di lingkungan Industri Pupuk Nasional di 

Indonesia. Salah satu temuannya menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajer.  

 

2.6.4  Hermansyah  (2004);  Herawati (2006); dan Abdullah dan Mahmood (2007) 

Hermansyah  dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Suasana Kerja terhadap Kepuasan Kerja Perawat dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas  Pelayanan Rawat Inap di RSU Ungaran” menyatakan bahawa 

salah satu faktor yang paling dominan mempengaruhi suasana kerja  adalah faktor 

manajemen. Selanjutnya suasana kerja berpengaruh signifikan   terhadap  kualitas   

pelayanan   rawat   inap.  Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh  Herawati   

yang berjudul Analsisi Faktor-faktor Manajemen yang Berpengaruh terhadap 

Kepuasan Kerja Tenaga Dokter dan Kualitas  Pelayan  di RSUD Kota Semarang. 

Salah satu temuannya menyatakan bahwa manajemen rumah sakit sangat 

berpengaruh terhadap terciptanya kepuasan kerja dokter, selanjutnya kepuasan kerja 

dokter sangat berpengaruh terhadap kinerja dokter dan pada gilirannya akan 
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mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada para 

pasiennya.  

Sejalan dengan hasil dari kedua penelitian tersebut di atas, hasil penelitian   

Abdullah dan Mahmood juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional pada Universitas Malaysia terbukti mempunyai hubungan positif 

yang signifikan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa. 

 

2.6.5   Iswanti  (2005);  Abdullah dan Mahmood (2007) 

Iswanti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis faktor yang 

Berpengaruh  terhadap  Kepuasan  Kerja   Tenaga   Medis   dan Kualitas Pelayanan  

Poli  Klinik   Rawat   Jalan di RSUD Tugurejo Semarang”, menyatakan bahwa 

komitmen  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, selanjutnya kepuasan 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan  yang  diberikan   

kepada  para pasien rawat  jalan. Meskipun komitmen tidak berpengaruh langsung 

terhadap kualitas pelayanan (terlebih dahulu melaui variable antara yakni kepuasan 

kerja), namun mengingat komitmen  mempunyai  pengaruh  yang cukup tinggi 

terhadap kepuasan kerja, maka diduga  besarnya   pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kulaitas kerja mendapat kontribusi yang cukup  dari variable komitmen. 

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut di atas, hasil peneltian dari 

Abdullah dan Mahmood di Universitas Malaysia yang bermaksud untuk menguji 

hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen staf akademik  

terhadap kualitas pelayanan yang  diberikan kepada para mahasiswa menunjukkan 

adanya hubungan positif yang signifikan.  

 

2.6.6 Thoha (1995); Gipson (1997);  Robbins (2003); Kacoka dan Hoskins (2009)  

Thoha berpendapat, bahwa pelayanan yang berkualitas akan dapat 

diwujudkan apabila pihak penyelenggara pelayanan berada dalam suasana batin 

yang menyenangkan.  Suasana batin yang menyenangkan akan tercipta apabila 

seseorang telah terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan  Gibson  mengatakan, bahwa 

motivasi adalah kekuatan yang mendorong untuk melakukan sesuatu.  Jadi semakin 

kuat motivasi seseorang, berarti akan semakin cepat dan mudah terpenuhi 

kebutuhan yang diharapkan. Adapun Menurut Robbins  kebutuhan individu akan 

terpenuhi apabila ada kemauan  melakukan usaha (motivasi) untuk mencapainya.  

Bila kebutuhan seseorang telah terpenuhi, maka orang tersebut  akan 

merasa puas. Tercapainya kepuasan akan dapat melahirkan suasana hati yang 

menyenangkan. Di sisi lain, kualitas pelayanan akan dapat diwujudkan apabila 

pihak penyelenggara pelayanan berada dalam suasana batin yang menyenangkan, 

sehingga pihak penerima layanan akan mendapat pelayanan yang berkualitas. 

Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, hasil penelitian yang 

dilakukan Kachoka dan Hoskins menunjukkan bahwa motivasi kerja staf 

perpustakaan di Universitas Malawi mempunyai hubungan yang signifikan dengan  

kualitas pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa.  

 

2.6.7   Elizabeth dan Aderson (1995);  Hadari  (2005); dan Cokroaminoto (2007) 

Elizabeth dan Aderson dalam penelitiannya yang bertujuan menilai 

pelayanan kesehatan di Universitas Islam Azad menyatakan bahwa, kesenjangan 
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antara harapan dan pelayanan kesehatan yang diterima oleh para mahasiswa 

(kualitas pelayanan)  paling  dominan ditentukan oleh kenerja petugas klinik yang 

kurang professional. 

Hadari   menyatakan bahwa  kinerja adalah hasil dari pelaksanaan suatu 

pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Sementara Cokroaminoto  

menyebutkan bahwa kinerja adalah kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

keseluruhan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Bila kedua pendapat tersebut 

dipadukan, maka yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan 

seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya baik yang bersifat fisik maupun non 

fisik. Kinerja biasanya dikelompokan menjadi tiga tingkatan, yakni tinggi, sedang, 

rendah atau melampaui target, sama dengan target, dan dibawah target.  

Jadi bila kinerja seseorang melampaui target maka dikategorikan tinggi, 

bila kinerjanya sama dengan target maka dikategorikan sedang, dan bila kinerjanya 

dibawah target maka dikategorikan rendah. Di sisi lain, kualitas pelayanan akan 

dapat diwujudkan apabila pihak penyelenggara pelayanan memiliki kinerja yang 

tinggi, sehingga pihak penerima layanan akan mendapat pelayanan yang 

berkualitas. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran 

tentang rencana penelitian yang didukung oleh konsep baik teoritik maupun 

empirik. Dasar kerangka konseptual adalah kerangka proses berpikir. 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan 

pustaka disusunlah kerangka proses berpikir. Kerangka proses berpikir 

disusun berdasarkan pendekatan deduktif (teoritik), yaitu menganalisis 

permasalahan penelitian dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang 

bersifat khusus untuk memperjelas wawasan dalam melakukan analisis 

melalui teori dan konsep yang telah mapan, serta memberikan tuntunan 

induktif (empirik), yaitu menganalisis permasalahan penelitian dari hal-hal 

yang bersifat khusus ke  hal-hal yang bersifat umum untuk memperjelas 

wawasan dalam melakukan analisis melalui studi empirik 

Dengan pendekatan deduktif dan induktif yang saling berhubungan 

dan bersifat resiprokal yang ditunjukan oleh dua anak panah dan bersifat 

bolak-balik, diharapkan peneliti akan memperoleh gambaran konsep berpikir  

yang sesuai dengan landasan teoritik dan empirik yang telah dibangun, 

sehingga peneliti mampu berpikir sesuai dengan landasan teoritik maupun 

emprik. Pendekatan deduktif dan induktif yang saling berhubungan dan 

saling melengkapi tersebut, dimaksudkan untuk menetapkan variable-

variabel penelitian, yaitu kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, 

motivasi kerja, kinerja dosen dan kualitas pelayanan  yang selanjutnya 

disusunlah hipotesis penelitian. 

Uji statistik memberikan informasi tentang pembuktian hipotesis 

sehingga dapat dievaluasi apakah hipotesis tersebut mendukung atau 

menolak, dan atau mengembangkan studi teoritik atau empirik yang tentunya 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya 

teori-teori perilaku organisasi seperti : kepemimpinan pelayanan, komitmen 

afektif, motivasi kerja,  kinerja dosen dan kualitas pelayanan. Secara empirik 

studi ini  diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pembuatan  

kebijakan dan memperkaya studi-studi sebelumnya, seperti studi : Elizabet 

dan Aderson (1995);  Benkhof (1997), Harris (2000),  Hermansyah (2004), 

Chen (2004), Iswanti  (2005), Hadari (2005), Herawati  (2006), Abdullah 

dan Mahmood (2007), Djastuti (2007), Cokroaminoto (2007),  Pranata 

(2008), Hadi (2008), Hermawan (2008), Laily (2008), Diana  (2009),  

Kachoka dan Haskin (2009),  Berdasarkan pengujian statistik, akan 

menghasilkan disertasi, dan dari disertasi tersebut akan memberikan 

kontribusi terhadap studi teoritik yang mendukung, menolak atau 

mengembangkan teori yang sudah ada. Pada sisi lain disertasi akan 
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memberikan kontribusi terhadap studi empirik yang mendukung, menolak 

atau mengembangkan studi empirik sebagai acuan penelitian selanjutnya  

atau untuk mengambil keputusan secara praktis. Dari uraian tersebut dapat 

menunjukkan bagaimana proses berpikir peneliti, sehingga penelitian ini 

memiliki arah yang jelas, dasar-dasar teori dan empirik yang kokoh, ilmiah 

dan rasional. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka 

proses berpikir, maka dirancang sebuah kerangka konseptual. Kerangka 

konseptual menjelaskan pengaruh antar variabel, yaitu variabel-variabel 

eksogen terhadap variabel endogen (intervening maupun dependent), baik 

pengaruh langsung maupun tidak langsung. 

Kerangka konseptual ini menjelaskan pengaruh antar variabel, yaitu : 

a) Pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap kinerja dosen; b) Pengaruh 

komitmen afektif terhadap kinerja dosen; c) Pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja dosen; d) Pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap 

kualitas pelayanan; e) Pengaruh komitmen afektif  terhadap kualitas 

pelayanan; f) Pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan; dan g) 

Pengaruh kinerja dosen terhadap kualitas pelayanan. Selain menunjukkan 

pengaruh antar variabel, kerangka konseptual juga menunjukkan indikator-

indikator yang membentuk masing-masing variabel. 

Variabel kepemimpinan pelayanan dibentuk oleh 7  (tujuh) indikator, 

yaitu empowering, developing, humality, authenticity, interpersonal 

acceptance, providing direction, dan stewardship. Variabel komitmen afektif  

dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu rasa memiliki dan kepedulian.  

Variabel motivasi kerja dibentuk oleh  5  (lima) indikator, yaitu :   

physiological needs,  safety needs, social needs, esteem needs, dan  self 

actualization needs. Variabel kinerja dosen dibentuk oleh 4 (empat)  

indikator, yaitu :  Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan 

Karya Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penunjang Tridharma 

Perguruan Tinggi. Variabel kualitas pelayanan dibentuk oleh 5 (lima) 

indikator, yaitu : tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy. 

Kerangka proses berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 3.1 seperti di. bawah ini : 
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Teori Kemimpinan Pelayanan 

Pearce & Robinson (1989), Jacques (1990), 
Hickman (1990), Rost (1991), Lodge & Derek 

(1993), Terry (1995), Kotler (1997), Robbins 

(2002), Yukl (2005), Schriesheim (2005), 

Sherry (2011), Erhat (2011), Graham (2012), 

Greenleaf (2012), Avalio (2012), Dirk Van 

Dierendonck (2012), 

Teori Komitmen Afektif 

Angle & Perry (1981), Mowday et al. 

(1982), O’Reilly et al. (1986), Morrow et al. 
(1988), Miner (1992), Greenberg & Baron 

(1993), Allen, Meyer, & Smith(1993), Staw 

Salancik (1997), Steers (2003), Jex (2012), 

Magenau et al. (2012)  

Teori Motivasi Kerja 

McGregor (1986), Ves & Markham (1994), 

Stoner (1996), Clyton (1996), Clyton (1996), 

Abraham Maslaw (1996). Gibson et al. 
(1997), McClelland (1997), Wexley (1997),   

Tansuhaj et al. (1998), Cooke (1999),  Jae 

(2000), Pullins et al. (2000), Grant et al. ( 

2001), Robbins (2003),  Fredeick (2006)  

Teori Kinerja  

Haynes (1986), Mitchell (1987), Keep 

Stolovictch (1993), McKenna et al. (1995), 

Stone (1996), Withmore (1997), Gibson 

(1997), Day & Wensly (1998), Hong & Chen ( 

1998), Gomes (2000), Robbins (2003), Beatty 

et al. (2003), Bernardin & Russel (2003), 

Yukl (2005), DIKTI (2012).      

Teori Kualitas Pelayanan 
Storry & Wood (1988), Croin & Taylor 

(1992) Zeithami (1998), Parasuraman 

(1998),  Bienstoke (2003), Rosz & Krowski 

et al. ( 2005), Daviddoww et al. (2005), 
Jayasundara (2009). 
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Hubungan antara Kepemimpinan Pelayanan 

dengan Kinerja dosen 
Herris (2000), Chen (2004), Abdullah & 

Mahmood (2007),  Pranata (2008) 

 

Hubungan antara Komitmen Afektif  dengan 

Kinerja Dosen 

Benkhof (1997),  Djastuti (2007), Diana  (2009), 

   

Hubungan antara Motivasi Kerja dengan 

Kinerja Dosen 

Hadi (2008), Hermawan (2008),  Laily (2008) 

 

Hubungan antara Kepemimpinan Pelayanan 

dengan Kualitas Pelayanan 

Hermansyah (2004),  Herawati  (2006),  

Abdullah & Mahmood (2007)  

 

Hubungan antara Komitmen Afektif  dengan 

Kualitas Pelayanan 

Iswanti (2005),   Abdullah & Mahmood 2007 

 

Hubungan antara Motivasi Kerja dengan 

Kualitas Pelayanan 

Thoha (1993), Gibson (1997) , Robbins (2003),  

Kachoka & Hoskins (2009) 
 

Hubungan antara Kinerja Dosen dengan 

Kualitas Pelayanan 

Elizabeth & Aderson (1995), Hadari  (2005), 
Cokroaminoto (2007) 

 

  

  
Hipotesis 

 

 

 

 
  

Uji Statistik 
 

 

 

 

  
DISERTASI 

 

 

Gambar 3.1 KERANGKA PROSES BERPIKIR 
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                                                                             Keterangan : 

                                                                            

                                                                                                       = Variabel 

                                                                                                                                 Laten 

                                                                                                                            =   Indikator 

                                                                                                                                 Variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                 =  Pengaruh 

                                                                                                           --------       =  Pengukur   
                                                                                                              

                                                                            

 Gambar 3.2 : 

KERANGKA KONSEPTUAL 
 

KEPEMIMPINAN PELAYANAN 

(X1) 

KOMITMEN  

AFEKTIF (X2) 

MOTIVASI KERJA (X3) 

X1.1 = Empowering 

X1.2 = Developing  

X1.3 = Humility  

X1.4 = Authenticity 

X1.5 = Interpersonal Acceptance 

X1.6 = Providing Direction 

X1.7 = Stewardship 

X2.1 = Rasa Memiliki 

X2.2 = Kepedulian  

X3.1 = Physiological Needs 

X3.2 = Safety Needs 

X3.3 = Social Needs 

X3.4 = Esteem Needs 

X3.5 = Self Actualization Needs 

 

 

KINERJA DOSEN (Y1) KUALITAS PELAYANAN (Y2)  

Y.1.1 = Pendidikan dan 

             Pengajaran 

Y.1.2 = Penelitian dan 

             Pengembangan Karya 

             Ilmiah 

Y1.3  = Pengabdian Kepada 

             Masyarakat 

Y1.4  = Penunjang Tridharma  

             Perguruan Tinggi 

Y2.1 = Tangibles 

Y2.2 = Reliability 

Y2.3 = Responsiveness 

Y2.4 = Assurance 

Y2.5 = Empathy 

 

 

X17
7 

 

X16 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

dan kerangka konseptual, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

3.2.1 Kepemimpinan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

dosen di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

3.2.2 Komitmen afektif  berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di 

FKIP UNLAM Banjarmasin 

3.2.3 Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di FKIP 

UNLAM Banjarmasin 

3.2.4 Kepemimpinan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelayanan di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

3.2.5 Komitmen afektif berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan 

di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

3.2.6 Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di 

FKIP UNLAM Banjarmasin 

3.2.7 Kinerja dosen berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di 

FKIP UNLAM Banjarmasin. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan kerangka untuk 

mengkonseptualisasikan struktur hubungan antar variabel dalam suatu kajian 

penelitian. Untuk menganalisis hubungan antar variabel dan menjelaskan 

pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan  

explanatory research (Kerlinger, 1993: 214). Karena penelitian ini bermaksud 

menganalisis hubungan antar variabel dan menjelaskan pengaruh antar variabel 

melalui pengujian hipotesis, maka rancangan yang akan dipakai dalam pelelitian 

ini adalah explanatory research.  

Variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini terdiri dari : 

Kepemimpinan Pelayanan, Komitmen Afektif,  Motivasi Kerja,  Kinerja Dosen 

dan Kualitas Pelayanan. Penelitian ini dilakukan di lingkungan FKIP UNLAM 

Banjarmasin. 

 

4.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi  populasi bukan 

hanya manusia akan tetapi termasuk obyek dan benda-benda alam yang lainnya 

(Sugiyono, 2010:15).  

Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Dosen PNS FKIP UNLAM Banjarmasin yang berjumlah 205 orang, 

teridri dari :  Asisten Ahli sebanyak 34 orang , Lektor sebanyak 68 orang, 

Lektor Kepala sebanyak 95 orang, dan Guru Besar sebanyak 8 orang.  

 

4.3  Sampel, Penentuan Besarnya Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Keterwakilan  populasi oleh sampel dalam penelitian merupakan syarat 

penting untuk melakukan generalisasi. Sehubungan dengan digunakannya model 

persamaan  Structure Equation Modeling (SEM),  maka meurut Hair et. al. 

(1998) dalam Ferdinan (2006:148) ukuran sampel yang harus digunakan : 

Pertama, bila penelitian menggunakan SEM ukuran sampel adalah antara 100 

s/d 200 sampel untuk teknik maximum likelihood estimation; Kedua, bila ukuran 

sampel terlalu besar  (>400) maka metode sangat sensitive sehingga sulit untuk 

mendapatkan ukuran-ukuran yang goodness of fit test yang baik. 

Untuk menentukan  jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin 

(Sugiyono, 2009:91), yaitu : 

               N 

n    =   

           1 + Ne2 
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Keterangan : 

N =  Populasi 

n  =  Sampel 

e  = Tingkat kesalahan penarikan sampel 5% dan tingkat kepercayaan 

95% 

Berdasarkan rumus Solvin tersebut, maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini  adalah : 

                  205                      205 

n  =                              =                     =   135,5  = 136 

         1 + 205 (0,05)
2 
          1,5125 

 

                 Dengan mempertimbangkan adanya beberapa dosen yang sedang 

melakukan tugas belajar ke  luar  maupun dalam negari yang diperkirakan 

sulit untuk dihubungi, maka jumlah sanpel dalam penelitian ini ditentukan  

sebanyak 136 orang.   Jumlah   tersebut  masih berada pada  kisaran 100 s/d 

200 orang serta masih < 400 orang.  

Sutrisno Hadi (1981:113) menyatakan bahwa proporsional sampling 

dapat dibedakan menjadi dua, yakni : Pertama, sampel diambil dari tiap-tiap 

sub-populasi tanpa memperhitungkan besar kecilnya sub-populasi; Kedua, 

sampel diambil dari tiap-tiap sub-populasi dengan memperhitungkan besar 

kecilnya sub-populasi. Kemudian juga dikatakan bahwa random adalah 

teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Sugiyono 

(2010:247), apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogin 

dan berstrata secara proporsional seperti : populasi pegawai dan sekolah, 

maka teknik sampling yang sesuai adalah proportionate stratified random 

sampling.  Sesuai dengan pendapat tersebut  di atas, maka dalam penelitian 

ini sampel diambil dengan  mempergunakan teknik proportionate stratified 

random sampling dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-populasi. 

Adapun alokasi jumlah  sampel yang akan diambil dalam penelitian 

ini, seperti pada Tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 

Alokasi  Jumlah Sampel  

Untuk  Masing-masing Sub-populasi 

No Jabatan Dosen Populasi Perhitungan Sampel 

1 Asisten Ahli 34 34/205 X 136 22 

2 Lektor 68 68/205 X 136 45 

3 Lektor Kepala 95 95/205 X 136 63 

4 Guru Besar 8 8/205 X 136 6 

 Jumlah 205  136 
Sumber Data :  Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (BAK FKIP UNLAM 

Banjarmasin) Tahun 2013 
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Responden dalam penelitian ini terdiri dari : a) 16 orang Ketua Program 

Studi, untuk menghimpun data yang yang berkaitan dengan variabel kinerja 

dosen; b) 136 orang dosen, untuk menghimpun data yang berkaitan dengan 

variabel kepemimpinan pelayanan, komitmen afektf, dan motivasi kerja; c) 408 

orang mahasiswa, untuk menghimpun data yang berkaitan dengan kualitas 

pelayanan.  

 

4.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Klasifikasi Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari 5 variabel, yakni kepemimpinan 

pelayanan, komitmen afektif, motivasi kerja, kinerja dosen, dan kualitas 

pelayanan. Dari 5 variabel tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 variabel 

seperti di bawah ini : 

1.  Variabel  independen  atau eksogen atau bebas,  dalam penelitian ini terdiri 

dari : Kepemimpinan Pelayanan (X1), Komitmen Afektif (X2), dan 

Motivasi Kerja (X3). 

2. Variabel antara atau intervening  yang berfungsi juga sebagai variable 

dependen atau endogen atau tergantung, dalam penelitian ini adalah Kinerja 

Dosen (Y1) 

3. Variabel dependen atau endogen atau tergantung, dalam penelitian ini adalah 

Kualitas Pelayanan (Y2) 

4.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian yang perlu didefinisikan terdiri dari : Kepemimpinan 

Pelayanan (X1), Komitmen Afektif (X2), Motivasi Kerja (X3), Kinerja Dosen 

(Y1), dan Kualitas Pelayanan (Y2).  

1. Kepemimpinan Pelayaan (X1) 

Kepemimpinan Pelayanan dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan 

Dekan FKIP UNLAM  Banjarmasin  yang diukur dengan indikator-indikator 

sebagai berikut : 

a. Empowering  

Dekan memberikan wewenang kepada para dosen untuk mengadakan 

kerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan Tridarma Perguruan 

Tinggi. Selain itu,  Dekan  juga memberikan kesempatan kepada para dosen 

untuk ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat dalam pengambilan 

keputusan. 

b. Developing  

Dekan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para dosen untuk 

mengikuti studi lanjut. Selain itu, Dekan juga memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan 

profesi. 

c. Humility 

Dekan selalu  mengutamakan  kepentingan fakultas daripada kepentingan 

pribadi. Selain itu, Dekan juga bekerja keras dengan segenap 

kemampuanya untuk kemajuan fakultas yang dipimpinnya. 
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d. Authenticity 

Dekan selalu melibatkan para dosen dalam menyusun program kerja 

tahunan fakultas yang berkaitan dengan  pelaksanaan Tridarma 

Perguruan Tinggi. Selain itu,  Dekan juga selalu melibatkan para dosen 

senior dalam menyusun rencana anggaran  belanja fakultas yang 

berkaitan dengan  pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 

e. Interpersonal Acceptance 

Dekan selalu memperlakukan semua dosen secara sama tanpa 

memandang suku, agama, maupun ras. Selain itu, Dekan juga selalu  

menjalin komunikasi secara kontinyu dengan para dosen. 

f. Providing  Direction 

Dekan selalu melakukan sosialisasi berjenjang mulai dari Pembantu 

Dekan sampai dengan dosen sebelum surat keputusan dilaksanakan. 

Selain itu, Dekan juga melakukan evaluasi secara berkala untuk 

menentukan langkah-langkah perbaikan. 

g. Stewardship 

Dekan selalu memberikan respon yang cepat  terhadap semua keluhan 

dosen dengan segera menindaklanjuti. Selain itu, Dekan juga 

menyelesaiakan urusan-urusan administrasi secara tepat waktu. 

2. Komitmen Afektif  (X2) 

Komitmen afektif  dalam penelitian ini adalah Komitmen Dosen 

terhadap FKIP UNLAM yang diukur dengan indikator-indikator sebagai 

berikut :   

a. Rasa Memiliki  

Dosen merasa bahwa masalah FKIP UNLAM adalah masalahnya dan 

dosen merasa bahagia apabila dapat menghabiskan sisa karirnya di 

FKIP UNLAM.  

b. Kepedulian  

Dosen merasa puas bisa mendiskusikan masalah FKIP UNLAM dengan 

teman-teman dosen lainnya dan dosen merasa ikut gagal apabila tujuan 

FKIP UNLAM tidak tercapai. 

3. Motivasi Kerja (X3) 

Motivasi kerja dalam penelitan ini adalah Motivasi Kerja Dosen 

FKIP UNLAM Banjarmasin yang diukur dengan indikator-indikator sebagai 

berikut : 
a. Physiological Needs     

Kebutuhan dasar dosen dan keluarganya  untuk dapat tetap hidup, misalnya : 

kebutuhan makan, minum, sandang, tempat tinggal  dan istirahat. 

b. Safety Needs 

Kebutuhan dosen akan :   perumahan yang memiiki tingkat keamanan  

memadai, mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang memadai, 
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mendapatkan jaminan bagi anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan 

yang memadai,  dan mendapatkan dana pensiun yang memadai. 

c. Social Needs 

Kebutuhan dosen untuk : mendapatkan rasa kasih sayang dari sesama, 

diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, mendapat kesempatan yang 

luas untuk menjalin persahabatan dengan para orang tua dan mahasiswa. 

d. Esteem Needs 

Kebutuhan dosen untuk : mendapatkan profesi yang bergengsi, 

mendapatkan otonomi yang luas dalam bekerja, dan mendapatakan 

kesempatan yang luas untuk berprestasi. 

e. Self Actualization Needs 

Kebutuhan dosen untuk : merealisasikan potensi diri secara optimal, 

mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui studi lanjut, dan 

memenuhi semua kebutuhan dari tingkat terendah sampai dengan tingkat 

tertinggi. 

4. Kinerja Dosen (Y1) 

Kinerja dalam penelitian ini adalah Kinerja Dosen FKIP UNLAM 

Banjarmasin yang diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut  : 

a. Tugas dosen di bidang pendidikan dan pengajaran berupa : 1) melaksanakan 

perkuliahan sesuai dengan satuan kredit semester (SKS) yang telah 

ditentukan, 2) memberikan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan 

bidangnya, dan 3) menguji tugas mahasiswa 

b. Tugas dosen di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah berupa : 

1) menghasilkan karya penelitian sesuai dengan disiplin ilmunya, 2) 

menghasilkan buku ilmiah, dan 3) menyunting karya ilmiah. 

c. Tugas dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat berupa : 1) 

melaksanakan pengembangan hasil pendidikan yang bermanfaat bagi 

masyarakat, 2) memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan 3) menulis 

karya pengabdian kepada masyarakat. 

d. Tugas dosen di bidang penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa : 1) 

menjadi anggota dalam suatu badan pada perguruan tinggi,  2) menjadi 

anggota organisasi profesi; 3) berperan  aktif dalam pertemuan ilmiah;  

5. Kualitas Pelayanan (Y2) 

Kualitas Pelayanan dalam penelitian  ini  adalah Kualitas Pelayanan 

Dosen FKIP UNLAM Banjarmasin  kepada mahasiswa dalam mentransfer ilmu 

pengetahuan yang diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Tangibles   
Sikap dosen dalam menerima masukan atau pendapat dari mahasiswa 

tentang materi perkuliahan dan  penggunaan bahasa oleh dosen dalam 

menyampaikan materi perkuliahan.  

b. Reliability 

Kemampuan dosen dalam memilih metode yang sesuai dengan materi 

kuliah dan  penguasaan dosen terhadap materi kuliah. 
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c. Responsiveness 

Kesediaan dosen dalam membantu mahasiswa menyediakan sumber materi 

yang diajarkan dan sikap dosen dalam memberikan kesempatan bertanya 

kepada para mahasiswa.  

d. Assurance   

Kemampuan dosen memberikan motivasi kepada mahasiswa agar ikut 

berperan aktif dalam proses belajar mengajar dan kemampuan dosen 

menciptakan suasana kelas yang kondisif. 

e. Empathy 

Kesediaan dosen untuk menyelenggarakan ujian susulan bagi mahasiswa 

dan menanggapi dengan bijaksana atas usulan keberatan mahasiswa yang 

berkaitan dengan hasil penilaian. 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pertanyaan terstruktur yang disusun 

berdasarkan indikator-indikator  yang ada pada setiap variabel penelitian.  

Sebelum kuesioner disampaikan kepada responden, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui apakah kuesioner 

itu memiliki kemampuan mengukur apa yang seharusnya diukur serta memiliki 

kehandalan yang baik. Untuk menguji reliabilitas instrument yang berbentuk 

angket (kuesioner) dengan skor bertingkat seperti: 0 – 10, 0 – 100, 1 – 5, 1 – 7, 

atau 1 – 9 dan seterusnya dapat menggunakan Alpha Cronbach. Sedangkan  

untuk menguji validitas dengan menggunakan Pearson product-moment 

correlation, namun apabila faktor-faktor yang ada dalam variable diasumsikan 

terdapat kesamaan, kesinambungan dan tumpang tindih, maka uji validitasnya 

menggunakan factor analysis (Muslich Anshori dan Sri Iswati,  2009: 73).  

Mengacu kepada  pendapat tersebut di atas, maka sebelum instrument 

penelitian ini digunakan terlebih dahulu harus : Pertama,  diuji reliabilitasnya 

dengan menggunakan formula Alpha Cronbach; Kedua, diuji validitasnya  

menggunakan  factor analysis dengan bantuan software SPSS versi 13.0 

 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi  penelitian  ini  adalah FKIP UNLAM Banjarmasin yang terdiri 

dari 5 jurusan, yakni : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Pendidikan Bahasa dan Seni, 

Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan, serta Ilmu Pendidikan. Dari 5 jurusan 

yang ada terbagi ke dalam 16 program studi, yakni : Pendidikan Sejarah, 

Pendidikan Kewarga Negaraan, Pendidmberikan Ekonomi, Pendidikan 

Sosiologi, Pendidikan Geografi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Sendra Tari dan Musik, 

Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan 

Fisika, Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan, Pendidikan Luar Biasa, dan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
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Waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan, yaitu terhitung mulai 

bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.  

 

4.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner 

dan dokumentasi. Kuesoner digunakan umtuk menghimpun data primer, 

sedangkan dokumentasi digunakan untuk menghimpun data skunder. Data 

primer dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari para responden, 

yakni : Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa FKIP UNLAM. Adapun 

data skunder dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari Evaluasi 

Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). 

Data yang dihimpun dari Ketua Program Studi adalah data yang 

berkaitan dengan variabel Kinerja Dosen. Data yang dihimpun dari para Dosen 

adalah data yang berkaitan dengan variabel Kepemimpinan Pelayanan, 

Komitmen Afektif, dan Motivasi Kerja. Sedangkan data yang dihimpun dari 

para Mahasiswa adalah data yang berkaitan dengan variabel Kualitas Pelayanan. 

Upaya menghimpun data dari EPSBED dilakukan dalam rangka 

melakukan studi pendahuluan guna mendapatkan informasi yang mendukung 

dan mendasari penelitian yang akan dilakukan.   

 

4.8 Teknik Analsis Data 

Penelitian ini bertujuan utuk membuktikan dan menganalisis pengaruh 

variabel eksogen terhadap variabel endogen dan variabel intervening yang 

sekaligus berfungsi sebagai variabel endogen. Pengaruh tersebut sangat 

kompleks dan rumit karena di dalamnya terdapat variabel-variabel yang 

merupakan variabel laten (latent variable) yang dibentuk oleh beberapa 

indikator (observed variable). Sehingga untuk menganalisisnya pun diperlukan 

sekumpulan teknik-teknik statistical yang memungkinkan pengujian sebuah 

rangkaian hubungan relative rumit secara simultan, yakni dengan menggunakan 

SEM (Ferdinan, 2006:173). Selanjutnya juga dikemukakan bahwa keunggulan 

aplikasi SEM dalam penelitian manajemen adalah kemampuannya dalam 

mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau faktor yang sangat 

lazim digunakan dalam manajemen serta kemampuannya di dalam mengukur 

pengaruh  hubungan-hubungan yang secara teoritis ada. 

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka data dalam penelitian ini 

akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SEM melalui paket 

program komputer analisis Partial Least Square (PLS). Berdasarkan tujuan 

penelitian digunakan teknik analisis yang dinyatakan ke dalam  2 (dua) 

klasifikasi analisis statistik, yaitu analisis statistik deskriptif, serta analisis 

statistik infrensial, yaitu dengan penerapan teknik analisis model PLS. 
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BAB 5 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Gambaran Umum  

FKIP UNLAM Banjarmasin memiliki 5 Jurusan,  16 Program Studi S1,  

dan 4 Program Pascasarjana. Secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terdiri dari : 

a. Pendidikan Sejarah (S1) berakreditasi B 

b. Pendidikan Pancasila Dan   Kewarganegaraan (S1)  berakreditasi B 

c. Pendidikan Ekonomi (S1) berakreditasi B 

d. Pendidikan Sosiologi (S1) Terdaftar 

e. Pendidikan Geograsi (S1) Terdaftar 

2. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 

a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) berakreditasi B 

b. Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris  (S1) berakreditasi B 

c. Pendidikan Sendrasik (S1) Terdaftar 

3. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 

a. Pendidikan Matematika (S1) berakreditasi B 

b. Pendidikan Biologi (S1) berakreditasi C 

c. Pendidikan Kimia (S1) berakreditasi B 

d. Pendidikan Fisika (S1) terdaftar 

4. Jurusan Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan 

a. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 

5. Jurusan Ilmu Pendidikan 

a. Pendidikan Konseling (S1) terdaftar 

b. Pendidikan Luar Biasa (S1) terdaftar 

c. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) berakreditasi B 

6. Program Pascasarjana  

a. Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) beragreditasi B 

b. Manajemen Pendidikan (S2) berakreditasi B 

c. Manajemen Pendidikan (S2) berakreditasi B 

d. Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial (S2) terdaftar 

Kampus FKIP UNLAM terbagi ke dalam 3 (tiga) unit, yaitu: Unit 1 dan 2 

berada di Banjarmasin, sedangkan Unit  3 berkedudukan di Banjarbaru. Selanjutnya 

VISI FKIP UNLAM yaitu : Menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

yang terkemuka, yang lulusannya memiliki kemampuan akademik, profesional dan 

menguasai teknologi informasi serta daya saing yang tinggi. Sedangkan MISI FKIP 

UNLAM yaitu:  

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang lulusannya 

menjadi tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar (TK, SD/MI dan 

SMP/MTs), SMA/MA dan SMK serta Pendidikan Tinggi sesuai kebutuhan 

pengembangan pendidikan dan pembangunan 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

pendidikan dan bidang keilmuan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan 

pendidikan dan pembangunan 

3. Mengoptimalkan pemberdayaan dan meningkatkan kinerja dosen dan karyawan 
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4. Melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan PTN/PTS di dalam dan di luar negeri, 

serta dengan instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan lainnya 

5. Memberikan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi sehingga setiap 

lulusan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan 

pendidikan. 

FKIP UNLAM memiliki dosen sebanyak 205 orang, karyaan sebanyak 43 

orang dan mahasiswa sebanyak 5.814 orang. Dari 205 dosen yang ada dapat 

dibedakan menurut tingkat jabatan dan  pendidikannya. Secara rinci dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Menurut Jabatan : 

a. Asisten Ahli sebanyak 34 orang (16,59%) 

b. Lektor sebanyak 68 orang (33,17%) 

c. Lektor Kepala sebanyak 95 orang (46,34%) 

d. Guru Besar sebanyak 8 orang (3,90%) 

2. Menurut Tingkat Pendidikan 

a. Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 50 orang (24,39%), dari jumlah itu yang 

sedang melanjutkan studi ke S2 sebanyak 4 orang 

b. Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 122 orang (59,51%), dari jumlah itu yang 

sedang melanjutkan studi ke S3 sebanyak 67 orang. 

c. Sarjana Strata 3 (S3) sebanyak 33 orang (16,10%) 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh FKIP UNLAM dapat dibedakan 

menjadi :  ruang pimpinan, raung administrasi, ruang dosen, ruang kuliah 

perpustakaan, laboratorium, ruang multimedia, aula, balai sakadomas, dan lapangan 

olah raga yang multi fungsi. Secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Ruang Pimpinan terdiri dari 4 ruang, yaitu : Ruang Dekan, Pembantu Dekan 

I,II, dan III 

2. Ruang Administrasi teridir dari 3 Unit, yaitu :  

a. Unit I terdiri dari 4 raung, yaitu : ruang Bagian Umum, Kepegaaian, 

Keuangan, dan Akademik 

b. Unit II terdiri dari 2 ruang, yaitu : raung Bagian Umum dan Akademik 

c. Unit  III terdiri dari  2 ruang, yaitu : ruang Bagian Umum dan Akademik 

3. Ruang Dosen sebanyak 7 ruang, yang tersebar di : Unit I sebanyak 4 ruang, 

Unit II sebanyak 2 ruang, dan Unit II sebanyak 1 ruang 

4. Ruang Kuliah terdiri dari 74 ruang yang tersebar di : Unit I sebanyak 46 ruang, 

Unit II sebanyak 16 ruang, dan Unit III sebanyak 12 ruang. 

5. Ruang Perpustakaan terdiri dari : 1 ruang perpustakaan fakultas, dan 16 

perpustakaan mini program studi. 

6. Ruang Laboratorium terdiri dari 6 ruang yang terdiri dari : Laboratorium 

Micro Teaching, Laboratorium Kimia,  Laboratorium Biologi, Laboratorium 

Fisika, Laboratorium Matematika (bengkel), dan Laboratorium Bahasa Inggirs, 

7. Ruang Multi Media 1 ruang 

8. Ruang Aula 1 ruang 

9. Lapangan Olah Raga untuk : Tenis Lapangan, Futsal, dan Bola Voli 

10. Balai Sakadomas berfungsi untuk pertunjukkan kesenian 
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5.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan bagian dari populasi penelitian. Subjek 

penelitian ini adalah Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

pada Universitas Lambung Mangkurat(UNLAM) Banjarmasin. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik proportionate stratified random sampling 

dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-populasi. Responden dalam penelitian 

terdiri dari:  

a. Ketua Program Studi, untuk menghimpun data yang  berkaitan dengan variabel 

kinerja dosen. Ketua program studi sebanyak 16 orang yang terdiri dari  Ketua 

Program Studi Pendidikan  : Sejarah, Kewarganegaraan, Ekonomi,  Sosiologi, 

Geografi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sendrasik, Matematika, Biologi, 

Kimia, Fisika, Bimbingan Konseling, Jasmani Olahraga dan  Kesehatan, Luar 

Biasa, Guru Sekolah Dasar. 

b. Dosen, untuk menghimpun data yang berkaitan dengan variabel kepemimpinan 

pelayanan, komitmen afektif, dan motivasi kerja. Jumlah dosen yang menjadi 

responden  sebanyak 136 orang dosen terdiri dari : 22 orang berjabatan asisten 

ahli, 45 orang  lektor, 63 orang lektor kepala, dan 6 orang guru besar. 

c. Mahasiswa, untuk menghimpun data yang berkaitan dengan variabel kualitas 

pelayanan. Jumlah mahasiswa yang menjadi responden sebanyak 408 orang 

yang berasal dari 16 program studi. Setiap 3 orang mahasiswa menghimpun data 

yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan  oleh 1 orang dosen. 

Oleh karena itu, mahasiswa yang menjadi responden berjumlah 3 x jumlah dosen 

yang menjadi responden (3 x 136 = 408 orang). 

 

5.3 Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini karakteristik responden ditampilkan dengan frekuensi 

dan persentase berdasarkan jenis kelamin dan jabatan responden untuk Kaprodi dan 

dosen. Berdasarkan jenis kelamin, angkatan, dan indeks prestasi komulatif (IPK) 

untuk mahasiswa. 

5.3.1 Ketua Program Studi (Kaprodi) 

Tabel 5.1.  

Deskripsi Jenis Kelamin dan Jabatan Ketua Program Studi 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 10 62,5 

Perempuan 6 37,5 

Total 16 100,0 

Jabatan Frekuensi Persentase 

Lektor Kepala 10 62,5 

Lektor 6 37,5 

Total 16 100,0 

 

Berdasarkan jumlah program studi yang ada di FKIP UNLAM, maka  

respoden Kaprodi berjumlah 16 orang. Dalam penelitian ini, Kaprodi menilai 

bagaimana kinerja dosen di FKIP UNLAM pada masing-masing program studi.  
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Berdasarkan jenis kelaminnya, maka dapat diketahui bahwa mayoritas 

Kaprodi di FKIP UNLAM berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 10 orang 

(62,5%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan hanya sejumlah 6 orang 

(37,5%). Berdasarkan jabatannya, dapat diketahui bahwa mayoritas Kaprodi di 

FKIP UNLAM  berjabatan lektor kepala yakni berjumlah 10 orang (62,5%) 

sedangkan yang berjabatan lektor hanya berjumlah 6 orang (37,5%).Berikut adalah 

rincian dari masing-masing Kaprodi : 
5.3.2 Dosen 

Dosen yang menjadi respoden  berjumlah  136 orang berasal  dari 16 program studi 

yang ada di FKIP UNLAM. Dalam penelitian ini, dosen menilai bagaimana kepemimpinan 

pelayanan dekan, komitmen afektif dan motivasi kerja diri sendiri sebagai dosen di FKIP 

UNLAM. Berikut  rincian dari masing-masing program studi : 

Tabel 5.2.  

Deskripsi  Dosen Per Program Studi  

Program Studi Frekuensi Persentase 

Pend Sejarah 7 5,1 

Pend Kewarganegaraan 6 4,4 

Pend Ekonomi 8 5,9 

Pend Sosiologi/Antropologi 6 4,4 

Pend Geografi 6 4,4 

Pend Bhs Dan Sastra Indonesia 8 5,9 

Pend Bhs Dan Sastra Inggris 12 8,8 

Pend Sendratasik 1 0,7 

Pend Matematika 11 8,1 

Pend Biologi 13 9,6 

Pend Kimia 13 9,6 

Pend Fisika 4 2,9 

Pend BK 3 2,2 

Pend Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 18 13,2 

Pend Luar Biasa 3 2,2 

Pend Guru Sekolah Dasar 17 12,5 

Total 136 100,0 

 

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal  dari 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang mencapai 13,2% dari total responden dan 

program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebesar 12,5%. Dosen dengan jumlah paling 

sedikit yang menjadi responden dalam penelitian ini berasal dari program studi Seni, Drama, 

dan Musik sebesar 0,7 % dan program studi Pendidikan Luar Biasa dan Bimbingan 

Konseling sebesar 2,2 %  

Berdasarkan jenis kelaminnya, mayoritas dosen berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

85 orang (62,50%) dan yang berjenis kelamin perempuan  sebayak 51 orang (37,50%). 

Dosen yang menjadi sampel penelitian ini sebagian besra berjenis kelamin laki-laki, 

sebanyak separoh lebih. Berdasarkan jabatannya, jumlah responden dosen yang paling besar 

berjabatan lektor kepala dengan jumlah 63 orang (46,3%). Responden paling sedikit 

berjabatan guru besar berjumlah 6 orang (4,4%). Hal tersebut dapat diliaht pada table 

sebagai berikut : 
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Tabel 5.3.  

Deskripsi Dosen Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 85 62,5 

Perempuan 51 37,5 

Total 136 100,0 

Jabatan Frekuensi Persentase 

Guru Besar 6 4,4 

Lektor Kepala 63 46,3 

Lektor 46 33,8 

Asisten Ahli 21 15,4 

Total 136 100,0 

 

5.3.3 Mahasiswa 

Mahasiswa yang menjadi responden berjumlah 408 orang berasal  dari 16 

program studi yang ada di FKIP UNLAM. Dalam penelitian ini mahasiswa menilai 

bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan dosen. Dimana, setiap 1 dosen dinilai 

oleh 3 mahasiswa. Karakteritik mahasiswa  akan di nilai berdasarkan jenis kelamin, 

semester, dan besarnya indeks prestasi komulatif (IPK).  
Tabel 5.4.  

Deskripsi Karakteristik Mahasiswa  

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 126 30,9 

Perempuan 282 69,1 

Total 408 100,0 

Semester Frekuensi Persentase 

V 136 33,3 

VII 136 33,3 

IX 136 33,3 

Total 408 100,0 

IPK Frekuensi Persentase 

2,00-2,50 100 24,5 

2,51-3,00 174 42,6 

> 3,00 134 32,8 

Total 408 100,0 

 

Berdasarkan jenis kelaminnya, mayoritas mahasiswa yang menjadi 

responden pada penelitian ini  berjenis kelamin perempuanberjumlah 282 orang 

(69,1%), sedangkan yang  berjenis kelamin laki-laki berjumlah 126 orang (30,9%). 

Berdasarkan semsester yang sedang diikuti, menunjukkan bahwa  mahasiswa pada 

semester V, VII, dan IX dengan jumlah proporsi yang sama sebesar 136 orang 

(33,3%). Adapun berdasarkan IPK yang dicapai, dapat diketahui bahwa  mayoritas 

mahasiswa memiliki IPK 2,51-3,00 sebanyak 174 orang (42,6%) sedangkan yang 

paling sedikit mahasiswa yang memiliki IPK 2,00-2,50 sebanyak 100 orang (24,5).  
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5.4  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas   

5.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas terhadap variable independen yang diteliti dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 
Tabel 5.5.  

Uji Validitas Variabel Independen 

Item 
Kepemimpinan Pelayanan 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Keterangan 

X1.1.1 0,749 0,000 Valid 

X1.1.2 0,755 0,000 Valid 

X1.2.1 0,788 0,000 Valid 

X1.2.2 0,746 0,000 Valid 

X1.3.1 0,781 0,000 Valid 

X1.3.2 0,855 0,000 Valid 

X1.4.1 0,783 0,000 Valid 

X1.4.2 0,715 0,000 Valid 

X1.5.1 0,781 0,000 Valid 

X1.5.2 0,829 0,000 Valid 

X1.6.1 0,796 0,000 Valid 

X1.6.2 0,766 0,000 Valid 

X1.7.1 0,740 0,000 Valid 

X1.7.2 0,793 0,000 Valid 

Item 
Komitmen Afektif 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Keterangan 

X.2.1 0,861 0,000 Valid 

X.2.2 0,896 0,000 Valid 

X.2.3 0,891 0,000 Valid 

X.2.4 0,881 0,000 Valid 

Item Motivasi Kerja 

 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Keterangan 

X3.1.1 0,719 0,000 Valid 

X3.1.2 0,732 0,000 Valid 

X3.1.3 0,783 0,000 Valid 

X3.1.4 0,651 0,000 Valid 

X3.2.1 0,727 0,000 Valid 

X3.2.2 0,691 0,000 Valid 

X3.2.3 0,749 0,000 Valid 

X3.2.4 0,585 0,000 Valid 

X3.3.1 0,702 0,000 Valid 

X3.3.2 0,798 0,000 Valid 

X3.3.3 0,741 0,000 Valid 

X3.4.1 0,680 0,000 Valid 

X3.4.2 0,718 0,000 Valid 

X3.4.3 0,768 0,000 Valid 

X3.5.1 0,811 0,000 Valid 

X3.5.2 0,769 0,000 Valid 

X3.5.3 0,645 0,000 Valid 
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Pengujian validitas instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 
mana alat  pengukur  yang   digunakan   mampu   mengukur   variabel   yang   diteliti 

secara  optimal.   Item  instumen   dikatakan  valid  jika  nilai  signifikansi  dari  nilai 
pearson correlation < 0,05 (Ghozali, 2009:116). 

Uji validitas keseluruhan item variabel kepemimpinan pelayanan memiliki nilai 

signifikansi < 0,05, sehingga seluruh item dikatakan valid. Artinya, item memiliki 
kehandalan sebagai alat ukur atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Pengujian validitas ini menunjukkan alat pengukur pada variabel 
kepemimpinan pelayanan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian secara 
optimal. 

Hasil perhitungan pada uji validitas keseluruhan item variabel komitmen afektif 
memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga seluruh item dikatakan valid. Artinya, item 
memiliki kehandalan sebagai alat ukur atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.  
Hasil perhitungan pada uji validitas keseluruhan item variabel motivasi kerja 

memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga seluruh item dikatakan valid. Artinya, item 
memiliki kehandalan sebagai alat ukur atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Uji vasilditas terhadap variable dependen dalam penelitian ini   

sebagai berikut :  

Tabel 5.6. 

Uji Validitas Variabel Kinerja Dosen dan Kualitas Pelayanan 

Item 
Kinerja Dosen 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Keterangan 

Y1.1.1 0,835 0,000 valid 

Y1.1.2 0,840 0,000 valid 

Y1.1.3 0,878 0,000 valid 

Y1.2.1 0,808 0,000 valid 

Y1.2.2 0,720 0,000 valid 

Y1.2.3 0,797 0,000 valid 

Y1.3.1 0,865 0,000 valid 

Y1.3.2 0,823 0,000 valid 

Y1.3.3 0,799 0,000 valid 

Y1.4.1 0,746 0,000 valid 

Y1.4.2 0,859 0,000 valid 

Y1.4.3 0,849 0,000 valid 

Item 
Kualitas Pelayanan 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Keterangan 

Y2.1.1. 0,888 0,000 valid 

Y2.1.2. 0,837 0,000 valid 

Y2.2.1. 0,882 0,000 valid 

Y2.2.2. 0,897 0,000 valid 

Y2.3.1. 0,815 0,000 valid 

Y2.3.2. 0,886 0,000 valid 

Y2.4.1. 0,845 0,000 valid 

Y2.4.2. 0,856 0,000 valid 

Y2.5.1. 0,830 0,000 valid 

Y2.5.2. 0,818 0,000 valid 
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Berdasarkan hasil perhitungan  uji validitas yang telah dilaksanakan 

menunjukkan bahwa, keseluruhan item variabel kinerja dosen memiliki nilai 

signifikansi < 0,05, sehingga seluruh item dikatakan valid. Artinya, item memiliki 

kehandalan sebagai alat pengukur atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Pengujian validitas ini menunjukkan alat pengukur pada variabel 

kinerja dosen  memiliki tingkat validitas yang optimal. 

  Uji validitas keseluruhan item variabel kualitas pelayanan memiliki nilai 

signifikansi < 0,05, sehingga seluruh item dikatakan valid. Artinya, item memiliki 

kehandalan sebagai alat pengukur atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Pengujian validitas ini menunjukkan alat pengukur pada variabel 

kualitas pelayanan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian secara 

optimal. Hasil pada uji validitas dalam variable kinerja dosen dan kualitas 

pelayanan menunjukkan seluruh item valid atau dapat digunakan sebagai alat 

pengukur seperti pada table sebagai berikut :  

5.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana alat 

pengukur dapat dipercaya menjalankan fungsinya sebagai alat pengukurkur dalam 

mengungkap aspek atau obyek ukurnya. Artinya tes  tersebut relatif memberikan 

hasil yang tidak berbeda atau relatif konsisten apabila digunakan untuk mengukur 

kembali aspek atau obyek ukur dengan subyek yang berbeda. Variabel dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,7 (Ghozali, 2009:120). Hasil uji reliabilitas 

instrument dalam peneltian ini seperti pada table sebagai berikut : 

Tabel 5.7. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kepemimpinan Pelayanan 0,949 Reliabel 

Komitmen Afektif 0,905 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,940 Reliabel 

Kinerja Dosen 0,954 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,959 Reliabel 

 

  Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach’s alpha > 0,7 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kepemimpinan pelayanan, komitmen 

afektif, motivasi kerja, kinerja dosen, dan kualitas pelayanan memiliki konsistensi 

sebagai alat ukur. Artinya istrumen tersebut relatif memberikan hasil yang tidak 

berbeda atau relatif konsisten apabila digunakan untuk mengukur kembali aspek 

atau obyek ukur dengan subyek yang berbeda. 

 

5.5 Deskripsi Variabel Per Jabatan dan Per Program Studi 

5.5.1 Deskripsi Variabel PerJabatan 

Berikut ini adalah deksripsi pervariabel pada masing-masing jabatan 

dosen (asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar). Deskripsi ini 

digunakan untuk menganalisis variabel yang sudah baik namun perlu 

ditingkatkan dan variabel yang masih perlu dilakukan perbaikan pada 

masing-masing jabatan. 
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Tabel 5.8 

Deskripsi Variabel Per Pangkat 

  N Mean Std. Dev Min Max 

Kepemimpinan 

pelayanan 

Guru Besar 6 3,97 0,67 2,93 5,00 

Lektor Kepala 63 3,95 0,69 1,86 4,93 

Lektor 46 3,94 0,71 2,14 5,00 

Asisten Ahli 21 3,86 0,72 2,00 4,79 

Total 136 3,93 0,70 1,86 5,00 

Komitmen afektif Guru Besar 6 4,29 0,37 3,75 4,75 

Lektor Kepala 63 3,72 0,87 2,00 5,00 

Lektor 46 3,76 0,78 2,00 5,00 

Asisten Ahli 21 3,95 0,70 2,50 5,00 

Total 136 3,93 0,80 2,00 5,00 

Motivasi kerja Guru Besar 6 4,08 0,34 3,71 4,71 

Lektor Kepala 63 3,76 0,60 1,94 4,88 

Lektor 46 3,81 0,57 2,00 4,59 

Asisten Ahli 21 3,76 0,59 2,47 5,00 

Total 136 3,85 0,58 1,94 5,00 

Kinerja Dosen Guru Besar 6 4,33 0,52 3,42 5,00 

Lektor Kepala 63 3,59 0,89 1,83 4,83 

Lektor 46 3,53 0,91 1,50 4,67 

Asisten Ahli 21 3,35 0,94 1,50 5,00 

Total 136 3,70 0,91 1,50 5,00 

Kualitas 

Pelayanan 

Guru Besar 6 3,95 0,52 3,37 4,77 

Lektor Kepala 63 3,65 0,70 2,17 4,73 

Lektor 46 3,78 0,67 2,00 4,77 

Asisten Ahli 21 3,72 0,67 2,27 4,63 

Total 136 3,77 0,68 2,00 4,77 

 

Pada variabel kepemimpinan pelayanan, diperoleh rata-rata kepemimpinan dekan 

yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan sebagai Guru Besar menilai dekan sudah 

memberikan kepemimpinan yang baik. Penilaian dekan oleh asisten ahli menunjukkan 

penilaian paling rendah pada dekan dari segi kepemimpinan. Namun, secara umum, 

penilaian dekan dari dosen menunjukkan kepemimpinan dekan sudah dapat dikatakan baik 

yang ditandai dengan rata-rata kepemimpinan yaitu 3,93 (baik)  yang masuk dalam kategori 

baik. 

Pada variabel komitmen afektif, diperoleh rata-rata komitmen dosen yang 

dinilai oleh dosen  yang memiliki jabatan sebagai Guru Besar menunjukkan 

komitmen yang lebih baik dari dosen dengan jabatan lainnya. Rata-rata komitmen 

lektor kepala menunjukkan komitmen yang lebih rendah dari dosen dengan jabatan 

lainnya. Namun, secara umum, komitmen dosen sudah dapat dikatakan  baik yang 

ditandai dengan rata-rata yaitu 3,93 (baik). 

Pada variabel motivasi kerja, diperoleh rata-rata motivasi kerja yang dinilai 

oleh dosen  yang memiliki jabatan sebagai Guru Besar menunjukkan motivasi yang 

lebih baik dari dosen dengan jabatan lainnya. Rata-rata motivasi lektor kepala 

menunjukkan motivasi yang lebih rendah dari dosen dengan jabatan lainnya. 
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Namun, secara umum, motivasi dosen sudah dapat dikatakan tinggi yang ditandai 

dengan rata-rata yaitu 3,85 (baik). 

Pada variabel kinerja dosen dinilai oleh Kaprodi, rata-rata keseluruhan 

kinerja dosen yaitu 3,56 (baik) yang dapat diartikan bahwa Kaprodi menilai dosen 

cukup baik namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Kinerja 

dosen yang berstatus guru besar merupakan kinerja yang paling tinggi dibandingkan 

dengan yang lainnya. Rata-rata kinerja dosen sebagai guru besar yaitu 4,33 (sangat 

baik) yang dapat diartikan bahwa kinerja guru besar sangat baik. Rata-rata kinerja 

lektor kepala yaitu 3,59 dan lektor 3,53 yang diartikan cukup baik. Rata-rata kinerja 

asisten ahli yaitu 3,35 (cukup baik) dan merupakan rata-rata kinerja yang lebih 

rendah dari yang jabatan lainnya. Namun, kinerja asisten ahli sudah dapat dikatakan 

cukup baik. 

Pada variabel kualitas pelayanan, rata-rata keseluruhan kualitas pelayanan 

yaitu 3,77 (baik) yang dapat diartikan bahwa pelayanan yang diberikan dosen 

kepada mahasiswa dapat dikatakan baik namun masih terdapat beberapa hal yang 

perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan dosen yang berstatus guru besar merupakan 

penilaian yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Rata-rata kualitas 

pengajaran yang diberikan dosen sebagai guru besar yaitu 3,95 (baik) yang dapat 

diartikan bahwa kinerja guru besar baik. Rata-rata kinerja asisten ahli yaitu 3,72 

(baik) dan merupakan kualitas pelayanan yang dinilai paling rendah oleh mahasiswa 

namun sudah dapat dikatakan baik 

 

5.5.2 Deskripsi Variabel Perprogram Studi 

Pada tabel di bawah ini menunjukkan deskripsi variable kepemimpinan 

pelayan per Program Studi yang ada di FKIP  
Tabel 5.9  

Deskripsi Variabel Kepemimpinan Per Program Studi 

Program Studi N Mean 
Std. 

Dev 
Min Max 

Kepemimpinan 

Pelayanan 

Pend Sejarah 7 4,05 0,88 2,71 4,93 

Pend Kewarganegaraan 6 4,23 0,48 3,57 5,00 

Pend Ekonomi 8 3,92 0,55 3,14 5,00 

Pend Sosiologi/Antropologi 6 3,75 0,87 2,00 4,43 

Pend Geografi 6 3,70 0,79 2,29 4,57 

Pend Bhs Dan Sastra Indonesia 8 3,91 0,60 2,93 4,64 

Pend Bhs Dan Sastra Inggris 12 4,12 0,56 3,00 4,64 

Pend Sendratasik 1 3,29 0,00 3,29 3,29 

Pend Matematika 11 4,05 0,39 3,36 4,79 

Pend Biologi 13 3,89 0,72 2,57 4,86 

Pend Kimia 13 3,65 0,96 2,14 4,71 

Pend Fisika 4 3,82 0,56 3,00 4,21 

Pend Bk 3 4,19 0,18 4,00 4,36 

Pend Jasmani Kesehatan Dan 

Rekreasi 
18 4,03 0,82 1,86 5,00 

Pend Luar Biasa 3 3,29 0,90 2,57 4,29 

Pend Guru Sekolah Dasar 17 4,05 0,64 2,21 5,00 

Total 136 3,94 0,70 1,86 5,00 
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Pada table diatas menunjukkan, bahwa rata-rata secara umum 

kepemimpinan pelayanan yang dinilai semua dosen adalah sebesar 3,94 

(baik). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dekan sudah dapat 

dikatakan baik. Rata-rata kepemimpinan paling rendah yaitu penilaian dosen 

dari program studi Pendidikan Sendratasik dan Pendidikan Luar Biasa yaitu 

3,29  (cukup baik). Rata-rata kepemimpinan paling tinggi yaitu dari 

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu 4,23 (sangat baik).  

 
Tabel 5.10  

Deskripsi Variabel Komitmen Per Program Studi 

Program Studi N 
Me

an 
S.D Min 

Ma

x 

Komitmen 

Afektif 

Pend Sejarah 7 3,25 0,96 2,00 4,75 

Pend Kewarganegaraan 6 4,17 0,89 3,00 5,00 

Pend Ekonomi 8 4,00 0,38 3,50 4,75 

Pend Sosiologi/Antropologi 6 3,58 0,58 2,50 4,00 

Pend Geografi 6 3,54 0,87 2,00 4,25 

Pend Bhs Dan Sastra Indonesia 8 4,03 0,77 2,25 4,50 

Pend Bhs Dan Sastra Inggris 12 3,85 0,69 2,75 4,75 

Pend Sendratasik 1 4,00 0,00 4,00 4,00 

Pend Matematika 11 4,23 0,41 3,50 4,75 

Pend Biologi 13 3,46 0,91 2,00 4,75 

Pend Kimia 13 3,44 0,99 2,00 5,00 

Pend Fisika 4 4,00 1,08 2,50 5,00 

Pend Bk 3 3,75 1,25 2,50 5,00 

Pend Jasmani Kesehatan Dan 

Rekreasi 
18 4,11 0,66 2,50 5,00 

Pend Luar Biasa 3 3,58 0,52 3,00 4,00 

Pend Guru Sekolah Dasar 17 3,69 0,88 2,00 5,00 

Total 13

6 
3,79 0,80 2,00 5,00 

 

Pada tabel di atas  menunjukkan bahwa,  rata-rata secara umum 

komitmen afektif dosen yaitu 3,79 (baik) dan masuk dalam kategori baik. Ini 

artinya bahwa komitmen dosen sudah dapat dikatakan baik. Rata-rata 

komitmen paling rendah dari program studi Pendidikan Sejarah yaitu 3,25 

(cukup baik). Rata-rata komitmen paling tinggi yaitu dari Pendidikan 

Matematika yaitu 4,23 (sangat baik). 
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Tabel 5.11 

Deskripsi Variabel Motivasi Per Program Studi 

Program Studi N 
Mea

n 

Std. 

Dev 

Mi

n 

Ma

x 

Motivasi 

Kerja 

Pend Sejarah 7 3,75 0,65 2,47 4,47 

Pend Kewarganegaraan 6 4,10 0,85 3,00 4,94 

Pend Ekonomi 8 3,92 0,47 2,88 4,35 

Pend Sosiologi/Antropologi 6 3,42 0,61 2,47 4,18 

Pend Geografi 6 3,93 0,30 3,59 4,29 

Pend Bhs Dan Sastra Indonesia 8 4,02 0,29 3,65 4,59 

Pend Bhs Dan Sastra Inggris 12 3,84 0,40 3,00 4,24 

Pend Sendratasik 1 3,71 0,00 3,71 3,71 

Pend Matematika 11 3,94 0,30 3,41 4,59 

Pend Biologi 13 3,66 0,71 1,94 4,41 

Pend Kimia 13 3,65 0,84 2,29 4,88 

Pend Fisika 4 3,81 0,80 2,88 4,82 

Pend Bk 3 4,25 0,65 3,88 5,00 

Pend Jasmani Kesehatan Dan 

Rekreasi 
18 3,71 0,50 2,35 4,24 

Pend Luar Biasa 3 3,35 0,16 3,24 3,53 

Pend Guru Sekolah Dasar 17 3,78 0,63 2,00 4,65 

Total 13

6 
3,79 0,58 1,94 5,00 

 

Table tersebut di atas  menunjukkan rata-rata secara umum motivasi 

kerja dosen yaitu 3,79 (baik) yang masuk dalam kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi kerja dosen sudah dapat dikatakan baik. Rata-

rata motivasi paling rendah dari program studi Pendidikan Luar Biasa yaitu 

3,35 (cukup baik). Rata-rata motivasi kerja paling tinggi yaitu dari 

Pendidikan Bimbingan Konseling yaitu 4,25 (sangat baik).  Kenyataan 

tersebut dapat dilihat seperti yang terdapat pada table berikut ini : 

Pada tabel dibawah ini menunjukkan rata-rata secara umum kinerja 

dosen yaitu 3,56 (baik) dan masuk dalam kategori baik. Ini berarti bahwa 

kinerja dekan sudah dapat dikatakan cukup baik. Rata-rata kinerja paling 

rendah dari program studi Pendidikan Sosiologi/Antropologi yaitu 2,96 

(cukup baik). Rata-rata kinerja paling tinggi yaitu dari Pendidikan 

Sendratasik yaitu 4,25 (sangat baik). Hal tersebut dapat dilihat seperti pada 

table berikut ini : 
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Tabel 5.12  

Deskripsi Variabel Kinerja Per Program Studi 
Program Studi N Mean S. D Min Max 

Kinerja 

Dosen 

Pend Sejarah 7 3,79 1,23 2,00 4,67 

Pend Kewarganegaraan 6 3,75 0,87 2,67 4,58 

Pend Ekonomi 8 3,64 0,58 2,58 4,58 

Pend Sosiologi/Antropologi 6 2,96 0,89 1,50 4,00 

Pend Geografi 6 3,97 1,00 2,00 4,83 

Pend Bhs Dan Sastra Indonesia 8 4,07 0,72 2,83 5,00 

Pend Bhs Dan Sastra Inggris 12 3,07 0,96 1,58 4,50 

Pend Sendratasik 1 4,25 0,00 4,25 4,25 

Pend Matematika 11 3,69 0,57 2,25 4,42 

Pend Biologi 13 3,68 1,11 1,92 4,83 

Pend Kimia 13 3,03 1,15 1,50 4,75 

Pend Fisika 4 3,56 1,25 2,00 5,00 

Pend Bk 3 3,17 1,26 2,00 4,50 

Pend Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi 18 3,44 0,61 1,83 4,25 

Pend Luar Biasa 3 3,44 0,75 2,58 3,92 

Pend Guru Sekolah Dasar 17 3,97 0,64 2,00 4,58 

Total 136 3,56 0,91 1,50 5,00 

 
Pada table 5.13 di bawah ini menunjukkan, bahwa variabel kualitas pelayanan, 

rata-rata keseluruhan kualitas pelayanan yaitu 3,72 (baik) yang dapat diartikan bahwa 
pelayanan yang diberikan dosen kepada mahasiswa dapat dikatakan baik namun masih 
terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Rata-rata kualitas pelayanan paling 

rendah yaitu dari program studi Pendidikan Kimia yaitu 3,31 (cukup baik). Rata-rata 
kualitas pelayanan paling tinggi yaitu dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu 4,38 
(cukup baik). Kenyataan tersebut dapat dilihat seperti pada table berikut ini : 

Tabel 5.13  

Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan Per Program Studi 

Program Studi N Mean S. D Min Max 

Kualitas 

Pelayanan 

Pend Sejarah 7 3,40 0,78 2,23 4,00 

Pend Kewarganegaraan 6 4,38 0,39 3,80 4,77 

Pend Ekonomi 8 3,91 0,53 3,27 4,77 

Pend Sosiologi/Antropologi 6 3,79 0,72 2,47 4,33 

Pend Geografi 6 3,56 0,83 2,20 4,37 

Pend Bhs Dan Sastra Indonesia 8 3,89 0,35 3,30 4,27 

Pend Bhs Dan Sastra Inggris 12 3,59 0,68 2,37 4,47 

Pend Sendratasik 1 4,37 0,00 4,37 4,37 

Pend Matematika 11 3,89 0,44 3,27 4,43 

Pend Biologi 13 3,67 0,82 2,30 4,63 

Pend Kimia 13 3,31 0,97 2,00 4,63 

Pend Fisika 4 3,42 0,88 2,17 4,07 

Pend Bk 3 4,20 0,55 3,57 4,57 

Pend Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi 18 3,88 0,48 2,63 4,60 

Pend Luar Biasa 3 3,36 0,96 2,27 4,07 

Pend Guru Sekolah Dasar 17 3,63 0,53 2,37 4,30 

Total 136 3,72 0,68 2,00 4,77 
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5.6 Uji Indikator 

5.6.1 Pengujian Convergent Validity 
Tabel 5.14  

RingkasanUji Validitas Outer Loading 

  Kepemimpinan Komitmen Motivasi Kinerja Kualitas Keterangan 

X1.1 0,851         Valid 

X1.2 0,830         Valid 

X1.3 0,887         Valid 

X1.4 0,779         Valid 

X1.5 0,904         Valid 

X1.6 0,852         Valid 

X1.7 0,847         Valid 

X2.1   0,943       Valid 

X2.2 

 

0,950 

   

Valid 

X3.1     0,822     Valid 

X3.2     0,791     Valid 

X3.3     0,890     Valid 

X3.4     0,867     Valid 

X3.5     0,879     Valid 

Y1.1       0,881   Valid 

Y1.2       0,876   Valid 

Y1.3       0,907   Valid 

Y1.4       0,899   Valid 

Y2.1         0,934 Valid 

Y2.2         0,941 Valid 

Y2.3         0,925 Valid 

Y2.4         0,905 Valid 

Y2.5         0,847 Valid 

 

Perhitungan convergent validity tersebut di atas bertujuan untuk mengetahui 

item-item instrumen yang dapat digunakan sebagai indikator dari seluruh variabel 

laten.  Hasil uji convergent validity diukur berdasarkan besarnya nilai loading factor 

(outer loading) dari indikator konstruk. Indikator dikatakan valid apabila loading 

factor di atas 0,50, begitu sebaliknya. Hasil pengujian pada convergent validity 

menunjukkan bahwa semua nilai outer loading indikator konstruk memiliki nilai di 

atas 0,50, yang artinya valid semua, karena nilai faktor loadingnya di atas 0,50. 

Hasil pengujian uji validitas konvergen menunjukkan semua indikator penelitian 

yang memiliki nilai faktor loadingnya di atas 0,50. Sehingga item faktor loading 

pada indikator dianggap valid semua. Uji validitas indikator penyusun variabel 

kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, motivasi kerja, kinerja dosen, dan 

kualitas pelayanan dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke uji reliabilitas maupun 

inner model untuk menjawab hipotesis dengan uji t pada path coefficiens. 

 

1.6.1 Pengujian Discriminant validity (AVE) dan Korelasi 

Descriminant validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Discriminant 

validity  pada indikator reflektif pengukurannya dilihat dari cross loading indikator 
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dengan variabel latennya. Kriterianya jika cross loading indikator pada variabel 

terbesar dibandingkan dengan cross loading variabel laten lainnya, berarti valid 

(Solimun, 2011: 177). 
Tabel 5.15  

Hasil Uji Deskriminan Validity dan Korelasi 

Variabel 
X1; 

Kepemimpinan 

X2; 

Komitmen 

X3; 

Motivasi 

Y1; 

Kinerja 

Y2; 

Kualitas 

X1;Kepemimpinan 1,000 
    

X2;Komitmen 0,596 1,000 
   

X3; Motivasi 0,646 0,555 1,000 
  

Y1; Kinerja 0,533 0,369 0,506 1,000 
 

Y2; Kualitas 0,628 0,577 0,616 0,522 1,000 

 

Metode lainnya membandingkan nilai square root of Average Variance 

Extracted (AVE) setiap variabel laten dengan korelasi antar variabel laten 

lainnya dalam model.  Kriteria yang digunakan adalah  jika nilai AVE 

variabel laten lebih besar dari korelasi dengan seluruh variabel laten lainnya, 

berarti discriminant validity-nya baik. Nilai AVE yang direkomendasikan 

baik  lebih besar dari 0,50.  

Berdasarkan hasil vaiditas deskriminan di atas menunjukkan nilai 

faktor loading akar AVE tiap variabelnya lebih besar dari 0,50, dan nilai akar 

AVE variabel laten lebih besar dari korelasi dengan seluruh variabel laten 

lainnya, berarti discriminant validity baik. Hal ini mengindikasikan 

persyaratan validitas deskriminan yang baik. 

 

1.6.2 Composite Reliability 

Pengujian composite reliability bertujuan untuk menguji reliabilitas 

instrumen dalam suatu model penelitian. Composite reliability merupakan 

kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel laten. Indikator ini 

dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila  composite reliability > 

0,70 atau semakin mendekati 1,0 semakin baik. Hasil composite reliability 

pada semua variabel disajikan pada hasil sebagai berikut.  
Tabel 5.16 

Hasil Uji Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability Keterangan 

Kepemimpinan pelayanan 0,936 Reliabel 

Komitmen afektif 0,884 Reliabel 

Motivasi kerja 0,905 Reliabel 

Kinerja dosen 0,913 Reliabel 

Kualitas pelayanan 0,949 Reliabel 

  

Berdasarkan hasil di atas tersebut dapat diuraikan bahwa hasil pengujian 

composite reliability menunjukkan nilai yang memuaskan, yaitu semua variabel 

laten telah reliabel karena seluruh nilai variabel laten memiliki nilai composite 
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reliability ≥ 0,70, berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian telah handal 

atau konsisten. Sehingga disimpulkan seluruh indikator menjadi pengukur 

konstruknya masing-masing variabel.  

 

1.6.3 Loading Factor 

Nilai estimasi loading factor diperoleh pada saat dilakukan tahap 

análisis SEM. Sesuai hasil pengujian  estimasi loading factor untuk setiap 

variabel latent terhadap indikator pada masing-masing variabel.  

 
Tabel 5.17 

Hasil Estimasi Loading Factor Variabel Independen 

Variabel Kepemimpinan Pelayanan Estimasi t-hitung Keterangan 

Empowering (X1.1) 0,851 27,974 Signifikan 

Developing (X1.2) 0,830 22,702 Signifikan 

Humility (X1.3) 0,887 38,009 Signifikan 

Authenticity (X1.4) 0,779 17,309 Signifikan 

Interpersonal Acceptance (X1.5) 0,904 45,234 Signifikan 

Providing  Direction (X1.6) 0,852 28,306 Signifikan 

Stewardship (X1.7) 0,847 22,582 Signifikan 

Variabel Komitmen Afektif Estimasi t-hitung Keterangan 

Rasa memiliki (X2.1) 0,943 60,492 Signifikan 

Kepedulian (X2.2) 0,950 72,549 Signifikan 

Variabel Motivasi Kerja Estimasi t-hitung Keterangan 

Physiological Needs  (X3.1) 0,822 20,336 Signifikan 

Safety Needs (X3.2) 0,791 13,986 Signifikan 

Social Needs (X3.3) 0,890 46,218 Signifikan 

Esteem Needs  (X3.4) 0,867 31,932 Signifikan 

Self Actualization Needs (X3.5) 0,879 32,700 Signifikan 

 

Perhitungan loading factor, mendeskripsikan hasil estimasi loading 

factor dari masing-masing indikator pada variabel independen yaitu 

kepemimpinan pelayanan. Variabel ini terdiri dari 7 indikator dan variabel 

Stewardship Interpersonal Acceptance (X1.5) merupakan indikator yang 

paling besar mempengaruhi kepemimpinan, sedangkan indikator Authenticity 

(X1.4) merupakan indikator dengan pengaruh paling rendah yaitu 0,779. 

Perhitungan loading factor, mendeskripsikan hasil estimasi loading 

factor dari indikator pada variabel independen yaitu komitmen afektif. 

Variabel ini terdiri dari 2 indikator yaitu indikator rasa memiliki  dan kedua 

kepedulian. Indikator kepedulian memiliki nilai yang lebih tinggi dari 

indikator rasa memiliki. Artinya indikator tersebut merupakan indikator yang 

paling mempengaruhi variabel komitmen..  

Perhitungan loading factor, mendeskripsikan hasil estimasi loading 

factordari indikator pada variabel independen yaitu motivasi kerja. Variabel 
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ini terdiri dari 5 indikator yaitu indikator Physiological Needs, Safety Needs, 

Social Needs, Esteem Needs, Self Actualization Needs. Social Needs (X3.3) 

merupakan indikator yang paling besar mempengaruhi motivasi kerja, 

sedangkan indikator Safety Needs (X3.2)merupakan indikator dengan 

pengaruh paling rendah yaitu dalam membentuk variabel.  
 

Tabel 5.18 
Hasil Estimasi Loading Factor Variabel Kinerja dan Kualitas Pelayanan 

Variabel Kinerja Dosen Estimasi t-hitung Keterangan 

Bidang Pendidikan dan Pengajaran(Y1.1) 0,880 36,411 Signifikan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan Karya 

Ilmiah (Y1.2) 
0,876 38,604 Signifikan 

Bidang Pengabdian Kepada 

Masyarakat(Y1.3) 
0,907 47,493 Signifikan 

Bidang Penunjang Tridharma Perguruan 

Tinggi (Y1.4) 
0,899 41,725 Signifikan 

Variabel Kualitas Pelayanan Estimasi t-hitung Keterangan 

Tangibles (Y2.1) 0,934 69,907 Signifikan 

Reliability (Y2.2) 0,941 89,526 Signifikan 

Responsiveness (Y2.3) 0,925 66,248 Signifikan 

Assurance  (Y2.4) 0,906 63,603 Signifikan 

Empathy  (Y2.5) 0,848 26,064 Signifikan 

 

Perhitungan loading factor, mendeskripsikan hasil estimasi loading 

factor dari masing-masing indikator pada variabel dependen yaitu kinerja 

dosen. Variabel ini terdiri dari 4 indikator yaitu indikator Bidang Pendidikan 

dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah, Bidang 

Pengabdian Kepada Masyarakat, Bidang Penunjang Tridharma Perguruan 

Tinggi. Bidang Pendidikan dan Pengajaran  (Y1.1) merupakan indikator yang 

paling rendah mempengaruhi kinerja, sedangkan indikator Bidang 

Pengabdian Kepada Masyarakat(Y1.3) merupakan indikator dengan pengaruh 

paling tinggi yaitu dalam membentuk variabel.  

Perhitungan loading factor, mendeskripsikan hasil estimasi loading 

factor dari masing-masing indikator pada variabel dependen yaitu kualitas 

pelayanan. Variabel ini terdiri dari 5 indikator yaitu indikator Tangibles, 

Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Reliability (Y2.2) 

merupakan indikator yang paling besar dalam membentuk variabel kualitas 

pelayanan, sedangkan indikator Empathy (Y2.5) merupakan indikator dengan 

nilai paling rendah dalam membentuk variabel.  

 

1.7 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan Inner Model atau 

structural model, yang menggambarkan hubungan atau pengaruh antar 
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variabel laten  berdasarkan  pada substantive theory.  Inner model   

merupakan  pengujian terhadap  model  structural  dilakukan  dengan  

melihat  nilai  R-square  sebagai uji  goodness  of  fit  model.  Selain  itu  

juga  dilakukan  uji  signifikansi  pengaruh antar  konstruk  dengan  melihat  

nilai  koefisien parameter dan nilai signifikansi  t-statistiknya.   Hal  tersebut  

dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini :  
 

 
 

Gambar 5.1. Model Kerangka Konseptual Penelitian setelah Bootstrapping 

Pengujian  hipotesis dilakukan melalui dua cara, yakni  pengujian 

hipotesis  secara parsial dan   pengujian hipotesis   secara simultan. Pengaruh 

suatu varibael yang satu terhadap variable yang lain dikatakan signifikan jika 

nilai  t-hitung > t-tabel. Berikut adalah hasil uji hipotesis pengaruh langsung 

dan pengaruh tidak langsung. 

 

1.7.1 Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

   Pengaruh langsung merupakan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen tanpa dimediasi oleh variabel lainnya. Dalam 

penelitian ini terdapat tujuh hipotesis yang merupakan pengaruh langsung. 

Adanya pengaruh yang signifikan jika nilai t-hitung > t-tabel, sedangkan  t-

tabel = 1,96.  Berikut adalah hasil dari uji hopotesis pengaruh langsung. 
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                                                                      Keterangan:     S    =  Sig 

                                                                    TS  =  Tidak sig

  

 

Gambar 5.2 

HASIL ANALISIS JALUR 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada gambar 5.2. di atas menunjukkan adanya 

pengaruh langsung signifikan dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, 

serta pengaruh langsung tidak signifikan, yaitu variabel komitmen afektif terhadap 

kinerja dosen.   

 
Tabel 5.19 

Hasil Uji Hipotesis ( Pengaruh Langsung) 

Pengaruh Koefisien 
t-

hitung 
Keterangan 

Kepemimpinan 

pelayanan 
→ Kinerja dosen 0,351 2,759 Signifikan 

Komitmen afektif → Kinerja dosen 0,006 0,064 Tidak Signifikan 

Motivasi kerja → Kinerja dosen 0,275 2,295 Signifikan 

Kepemimpinan 

pelayanan 
→ 

Kualitas 

pelayanan 
0,231 2,303 Signifikan 

Komitmen afektif → 
Kualitas 

pelayanan 
0,236 2,690 Signifikan 

Motivasi kerja → 
Kualitas 

pelayanan 
0,239 2,140 Signifikan 

Kinerja dosen → 
Kualitas 

pelayanan 
0,191 2,121 Signifikan 

 

Kepemimpinan 

(X1) 

Komitmen (X2) 

Motivasi (X3) 

Kinerja 

(Y1) 

Kualitas 

Pelayanan 

 (Y2) 
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Perhitungan pada uji hipotesis, diperoleh variabel kepemimpinan pelayanan 

dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Variabel 

komitmen afektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dosen. 

Selanjutnya, variabel kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, motivasi kerja, 

dan kinerja dosen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan.  

Koefisien jalur yang terbesar pengaruhnya terhadap kinerja dosen yaitu 

variabel kepemimpinan pelayanan (0,351) dan paling rendah yaitu pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja dosen (0,275). Koefisien jalur yang terbesar 

pengaruh terhadap kualitas pelayanan adalah variabel motivasi dengan koefisien 

0,239 dan paling rendah yaitu pengaruh kinerja dosen terhadap kualitas pelayanan 

dengan koefisien 0,191. Hasil dari uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

Hipotesis 1: Kepemimpinan Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kinerja Dosen di  FKIP UNLAM Banjarmasin 
Koefisien jalur menunjukan bahwa pengaruh kepemimpinan pelayanan 

terhadap   kinerja dosen   dengan   nilai   0,351    dan   t-hitung   sebesar  2,759  

Nilai t-hitung > t-tabel, maka hipotesis kepemimpinan pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja dosen di FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya 

terdapat pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap kinerja dosen Hasil koefisien 

jalur bertanda positif dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah 

searah, artinya semakin baik kepemimpinan pelayanan  maka semakin baik kinerja 

dosen. Begitu juga sebaliknya semakin buruk kepemimpinan pelayanan  maka 

semakin buruk kinerja dosen.  

 

Hipotesis 2: Komitmen Afektif  Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Dosen di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

Koefisien jalur   menunjukkan    bahwa   pengaruh komitmen afektif terhadap   

kinerja dosen    dengan    nilai 0,006 dan t-hitung sebesar 0,064.  Nilai t-hitung < t-

tabel, maka hipotesis komitmen afektif berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

dosen, ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja 

dosen. 

 

Hipotesis 3: Motivasi Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Dosen 

di FKIP UNLAM  Banjarmasin 

Koefisien  jalur  menunjukkan   bahwa   pengaruh    motivasi   kerja terhadap   

kinerja dosen    dengan   nilai 0,275  dan  t-hitung sebesar 2,295.  Nilai t-hitung > t-

tabel, maka hipotesis motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen 

di  FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja dosen. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi motivasi 

kerja  maka semakin tinggi kinerja dosen.  

 

Hipotesis 4: Kepemimpinan Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kualitas Pelayanan  di  FIKP UNLAM Banjarmasin 

Koefisien jalur menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan pelayanan 

terhadap kualitas pelayanan dengan nilai 0,231 dan t-hitung sebesar  2,303.  Nilai t-



54 

 

 

 

hitung > t-tabel, maka hipotesis kepemimpinan pelayanan  berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas pelayanan di  FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya 

terdapat pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap kualitas pelayanan. Hasil 

koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya 

adalah searah, artinya semakin baik kepemimpinan pelayanan  maka semakin tinggi 

kualitas pelayanan.  

 

Hipotesis 5: Komitmen Afektif  Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas 

Pelayanan di  FIKP UNLAM Banjarmasin 

Koefisien jalur   menunjukkan    bahwa   pengaruh komitmen afektif terhadap   

kualitas pelayanan dengan nilai 0,236 dan t-hitung  sebesar 2,690. Nilai t-hitung > t-

tabel, maka hipotesis komitmen afektif berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelayanan di FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh 

komitmen afektif  terhadap kualitas pelayanan. Hasil koefisien jalur bertanda positif 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin 

baik komitmen afektif maka semakin tinggi kualitas pelayanan. 

Hipotesis 6: Motivasi Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas 

Pelayanan  Di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

 

Koefisien jalur menunjukkan bahwa pengaruh  motivasi kerja  terhadap 

kualitas   pelayanan   dengan  nilai   0,239  dan   t-hitung  sebesar   2,140.  Nilai   t-

hitung > t-tabel, maka hipotesis motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelayanan di FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat 

pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan. Hasil koefisien jalur bertanda 

positif dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya 

semakin tinggi  motivasi kerja maka semakin tinggi kualitas pelayanan.  

 

Hipotesis 7: Kinerja Dosen Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas 

Pelayanan di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

Koefisien jalur menunjukkan bahwa pengaruh kinerja dosen terhadap kualitas 

pelayanan dengan  nilai  0,191 dan t-hitung 2,121. Nilai t-hitung > t-tabel, maka 

hipotesis kinerja dosen berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di FKIP 

UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh kinerja dosen terhadap 

kualitas pelayanan. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kinerja dosen maka 

semakin tinggi kualitas pelayanan. Begitu juga sebaliknya semakin buruk kinerja 

dosen maka semakin rendah kualitas pelayanan.  

 

5.7.2   Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

 Pengaruh tidak langsung merupakan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan dimoderatori oleh variabel intervening. Dalam 

penelitian ini variabel intervening yaitu kinerjan dosen. Dalam penelitian ini terdiri 

dari 3 hipotesis yaitu masing-masing variabel kepemimpinan pelayanan, komitmen 

afektif, dan motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan dengan variabel intervening 

kinerja dosen.  
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Tabel 5.20 

Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung  

Variabel Independen 
Variabel 

Intervening 

Variabel 

Dependen 
Koefisien 

Kepemimpinan pelayanan Kinerja dosen Kualitas 0,351x0,191= 0,067 

Komitmen afektif Kinerja dosen Kualitas 0,006x0,191= 0,001 

Motivasi kerja Kinerja dosen Kualitas 0,275x0,191= 0,053 

 

Berdasarkan   hasil perhitungan dalam table di atas  dapt diartikan sebagai berikut : 

1. Variabel Kepemimpinan Pelayanan Terhadap Kualitas Pelayanan 

Pengaruh tidak langsung  variabel kepemimpinan pelayanan  terhadap kualitas 

pelayanan dengan dimediasi oleh variabel kinerja dosen sebesar 0,067 = 6,7%.  

2. Variabel Komitmen Afektif  Terhadap Kualitas Pelayanan 

Pengaruh tidak langsung variable komitmen afektif terhadap kualitas pelayanan 

dengan dimediasi oleh variabel kinerja dosen sebesar 0,001 = 0,1%.  

3. Variabel Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan 

Pengaruh tidak langsung variable motivasi kerja  terhadap kualitas pelayanan 

dengan dimediasi variabel kinerja dosen sebesar 0,053 = 5,3%. 

 

1.7.2 Pengaruh Total 

Pengaruh total adalah  jumlah  pengaruh langsung ditambah dengan jumlah 

pengaruh  tidak langsung. Hasil dari penambahan  tersebut diuraikan pada table 

berikut ini : 

 

Tabel 5.21 

Pengaruh Total 

Variabel 

Independen 

Pengaruh 

langsung 

(a) 

Pengaruh 

tidak 

langsung (b) 

Total 

(a) + (b) 
t-hitung 

Kepemimpinan pelayanan 0,231 0,067 0,298 3,220 

Komitmen afektif 0,236 0,001 0,237 2,984 

Motivasi kerja 0,239 0,053 0,292 3,038 

 

Berdasarkan pada  hasil perhitungan dalam table di atas  dapt artikan sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh Variabel Kepemimpinan Pelayanan Terhadap Kualitas Pelayanan 

Nilai t-hitung pada pengaruh total variabel kepemimpinan terhadap kualitas 

pelayanan yaitu 3,220> t-tabel, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh total yang signifikan. Berdasarkan hasil yang  diperoleh pada total 

pengaruh secara langsung dan tidak langsung variabel kepemimpinan pelayanan 

terhadap kualitas pelayanan sebesar  29,8%. Pengaruh tidak langsung yang 

dimediasi oleh kinerja dosen  memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas pelayanan. 

2. Pengaruh Variabel Komitmen Afektif  Terhadap Kualitas Pelayanan 
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 Nilai t-hitung pada pengaruh total variabel komitmen afektif  terhadap kualitas 

pelayanan yaitu 2,984 > t-tabel, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh total yang signifikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada  total 

pengaruh secara langsung dan tidak langsung variabel komitmen afektif terhadap 

kualitas pelayanan sebesar 23,7%. Pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh 

kinerja dosen memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan. 

3. Pengaruh Variabel Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan 

 Nilai t-hitung pada pengaruh total variabel motivasi kerja terhadap kualitas 

pelayanan yaitu 3,038 > t-tabel, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh total yang signifikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada total 

pengaruh secara langsung dan tidak langsung variabel motivasi kerja terhadap 

kualitas pelayanan sebesar 29,2%. Pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh 

kinerja dosen memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan. 

 

1.7.3 Analisis Inner Model ( Goodness of fit model) 

Inner model  merupakan  pengujian terhadap model struktural dilakukan 

dengan melihat nilai R-square sebagai uji goodness of fit model. Nilai R-Square 

menunjukkan besarnya pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 5.22 

Hasil Inner Model ( Goodness of fit model) 

Variabel Independen 
Variabel 

Dependen 

R-

square 

Kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, 

motivasi kerja 
Kinerja dosen 0,3291 

Kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, 

motivasi kerja, dan kinerja dosen 
Kualitas pelayanan 0,5288 

 

Nilai R-Square sebesar 0,3292 menunjukkan besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, motivasi kerja 

terhadap kinerja dosen sebesar 32,91 % dan terdapat 67,09% variabel kinerja dosen 

dipengaruhi variabel lainnya.  

Nilai R-Square sebesar 0,5288 menunjukkan besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, motivasi kerja, dan 

kinerja dosen terhadap kualitas pelayanan sebesar 52,88% dan terdapat 48,12% 

variabel kualitas pelayanan diperngaruhi variabel lainnya. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

6.1.  Kinerja Dosen FKIP UNLAM 

Pada penelitian ini, diperoleh nilai rata-rata kinerja dosen secara 

keseluruhan ditinjau dari jabatannya sebesar  3,67. Ini berarti bahwa  kinerja dosen 

secara keseluruhan  termasuk kategori baik, sehingga kinerja dosen masih perlu 

ditingkatkan menuju kategori sangat baik. Kinerja dosen yang berjabatan  guru 

besar memiliki rata-rata kinerja yang paling tinggi dibandingkan dengan yang 

berjabatan lain yaitu 4,33 (baik), sementara  kinerja dosen yang berjabatan asisten 

ahli memiliki rata-rata kinerja paling rendah yaitu 3,35 (cukup baik), sedangkan  

kinerja dosen yang berjabatan lektor kepala sebesar 3,59 dan lektor  sebesar 3,53 

(baik). Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan dosen semakin baik 

kinerjanya, karena untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, dosen dituntut untuk 

meningkatkan kinerjanya guna mengumpulkan angka kredit dalam jumlah tertentu.  

Ditinjau dari program studinya nilai rata-rata kenerja dosen secara 

keseluruhan sebesar 3,56. Ini berarti bahwa kinerja dosen ditinjau dari program 

studinya termasuk kategori baik,  oleh  karena itu masih diperlukan  upaya untuk 

meningkatkan kinerja dosen agar mencapai kategori sangat baik. Rata-rata kinerja 

yang paling tinggi berasal dari program studi Pendidikan Sendratasik sebesar  4,25 

(baik). Sedangkan rata-rata kinerja dosen yang paling rendah berasal dari program 

studi Pendidikan Sosiologi/Antropologi yaitu 2,96 (cukup baik).  Hal ini disebabkan 

jumlah dosen tetap pada program studi Sendratasik  hanya dua orang termasuk 

ketua program studi. Sementara jumlah dosen tetap pada program studi 

Sosiologi/Antropologi berjumlah 8 orang terdiri : 1 orang berjabatan lektor dan  7 

orang asisten ahli. Banyaknya dosen yang masih berjabatan asisten ahli inilah yang 

menyebabkan nilai rata-rata kinerja dosennya paling rendah. 

Ditinjau dari jenis kelaminnya, secara keseluruhan kinerja dosen memiliki 

nilai rata-raya sebesar 3,50. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dosen  termasuk 

kategori baik, oleh  karena itu berdasarkan jenis kelaminnya kinerja dosen masih 

perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik. Dosen yang berjenis 

kelamin laki-laki memiliki nilai rata-rata sebesar 3,58 (baik), sedangkan dosen yang 

berjenis kelamin perempuan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,42 (baik). Ini berarti 

dosen yang berjeis kelamin laki-laki memiliki kinerja  lebih baik dibandingkan 

dengan  dosen yang berjenis kelamin perempuan, meskipun masing-masing masih 

termasuk kategori baik dan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori 

sangat baik. 

Secara keseluruhan kinerja dosen ditinjau dari indikatornya memiliki nilai 

rata-rata sebesar 3,56 (baik).  Ini berarti ditinjau dari indikatornya, kinerja dosen 

termasuk kategori baik, oleh  karena itu masih diperlukan  upaya peningkatan 

kinerja dosen untuk mencapai kategori sangat baik.  Kinerja dosen memiliki 4 

indikator yaitu indikator Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan 

Pengembangan Karya Ilmiah, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Bidang 

Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang Pendidikan dan Pengajaran  

merupakan indikator yang nilai rata-ratanya paling tinggi yaitu 3,88 (baik), 

sedangkan indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah merupakan 
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indikator yang nilai rata-ratanya  paling rendah yaitu 3,24 (cukup baik).  Hal ini 

menunjukkan kinerja dosen dalam hal karya ilmiah masih kurang. Untuk itu, masih 

perlu adanya upaya untuk memacu para dosen agar lebih meningkatkan kinerjanya 

di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan karya ilmiah. 

 
6.2. Kualitas Pelayanan  FKIP UNLAM 

Ditinjau dari jabatannya, nilai rata-rata kualitas pelayanan dosen secara 

keseluruhan sebesar 3,78 (baik). Ini berarti bahwa  kualitas pelayanan dosen secara 

keseluruhan  termasuk kategori (baik), sehingga kualitas pelayanan dosen masih 

perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik. Kualitas pelayanan dosen 

yang berjabatan  guru besar memiliki rata-rata  yang paling tinggi dibandingkan 

dengan yang berjabatan lain yaitu 3,95 (baik), sementara kualitas peleyanan  dosen 

yang berjabatan lektor kepala memiliki nilai rata-rata kualitas pelayanan  paling 

rendah yaitu 3,65 (baik), sedangkan  kualitas pelayanan dosen yang berjabatan 

lektor sebesar 3,78 (baik) dan asisten ahli sebesar  3,72 (baik). Ini berarti  bahwa 

semakin tinggi jabatan dosen belum tentu mampu memberikan kualitas pelayaanan 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan dosen yang memiliki jabatan  lebih 

rendah. Hal itu dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai rata-rata kualitas 

pelayanan yang diperoleh dosen yang berjabatan lektor kepala dengan lektor dan 

asisten ahli.  

Ditinjau dari program studinya nilai rata-rata kualitas pelayanan  dosen 

secara keseluruhan sebesar 3,76. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan dosen ditinjau 

dari program studinya termasuk kategori baik,  oleh  karena itu masih diperlukan  

upaya peningkatkan kualitas pelayanan dosen untuk mencapai kategori sangat baik . 

Rata-rata kualitas pelayanan yang paling tinggi berasal dari program studi 

Pendidikan Kwarganegaraan sebesar  4,38 (sangat baik). Sedangkan rata-rata 

kualitas pelayanan dosen yang paling rendah berasal dari program studi Pendidikan 

Kimia  yaitu 3,31 (cukup baik).   

Nilai rata-rata kualitas pelayanan dosen ditinjau dari jenis kelaminnya 

secara keseluruhan sebesar 3,75. Ini berarti kulaitas pelayanan dosen termasuk 

kategori baik, oleh karena itu kualitas pelayanan dosen kepada mahasiswa masih 

perlu ditingkatkan  untuk   mencapai   kategori   sangat   baik. Dosen yang berjenis 

kelamin  laki-laki   memiliki   nilai   rata-rata   kualitas   pelayanannya sebesar 3,84 

(baik), sedangkan dosen yang berjenis kelamin perempuan sebesar 3,66 (baik). Ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dosen yang berjenis kelamin laki-laki lebih 

baik dibandingkan dengan kualitas pelayanan dosen yang berjenis kelamin 

perempuan, meskipun masing-masing dalam kategori baik dan masih perlu 

ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik. 

Secara keseluruhan kualitas pelayanan dosen ditinjau dari indikatornya 

memiliki nilai rata-rata sebesar 3,72.  Ini berarti ditinjau dari indikatornya, kualitas 

pelayanan dosen  termasuk kategori baik, oleh  karena itu masih diperlukan  upaya 

peningkatan kualitas pelayanan dosen untuk mencapai kategori sangat baik. Kulitas 

pelayanan dosen memiliki 5 indikator yaitu indikator tangibles, reliability,  

responsiveness, assurance, dan empathy. Dari ke-5 indikator tersebut, indikator 

yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah reliability yaitu 3,88 (baik), 

sedangkan indikator yang memiliki nilai rata-rata paling rendah adalah empathy 
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yaitu 3,30 (cukup baik). Hal ini menunjukkan bahwa sikap empati dosen tehadap 

permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan 

ujian ulang dan usul mahasiswa masih perlu ditingkatkan. 

 
6.3. Pengujian Hipotesis  

 

Hipotesis 1: Kepemimpinan Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kinerja Dosen di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

Hasil pengujian hipotesis pertama menghasilkan koefisien jalur yang 

menunjukkan bahwa   pengaruh   kepemimpinan pelayanan terhadap kinerja dosen 

dengan nilai 0,351 dan t-hitung 2,759.  Nilai t-hitung > t-tabel, maka hipotesis 

kepemimpinan pelayanan  berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di  FKIP 

UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh kepemimpinan 

pelayanan  terhadap kinerja dosen. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik 

kepemimpinan pelayanan maka semakin tinggi kinerja dosen. Begitu juga 

sebaliknya semakin buruk kepemimpinan pelayanan  maka semakin rendah kinerja 

dosen. 

Kepemimpinan pelayanan yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan 

sebagai asisten ahli menunjukkan bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu “dekan 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para dosen untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan profesi” yaitu 4,38 (sangat baik). Mayoritas jawaban responden 

yaitu sangat setuju. Rata-rata indikator paling tinggi yaitu indikator “developing” 

sebesar 4,36 yang masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat diartikan bahwa 

dalam hal pengembangan dosen, fakultas sangat mendukung pengembangan 

tersebut, yaitu melalui studi lanjut dan pelatihan-pelatihan profesi.  Item yang 

memiliki rerata paling rendah terdapat pada dosen yang berjabatan asisten ahli yaitu 

“dekan selalu melibatkan para dosen senior dalam menyusun rencana anggaran dan 

belanja fakultas yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi” 

sebesar 3,29 (cukup baik). Indikator yang memiliki rerata paling rendah yaitu 

indikator Authenticity sebesar 3,38 yang masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dekan menggunakan haknya sebagai pengambil kebijakan dan 

tidak melibatkan atau kurang  melibatkan dosen senior dalam menjalankan 

tugasnya. 

Kepemimpinan pelayanan yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan 

sebagai lektor menunjukkan bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu “dekan  

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para dosen untuk mengikuti studi 

lanjut” yaitu 4,35 (sangat baik). Mayoritas jawaban responden yaitu sangat setuju. 

Rata-rata indikator paling tinggi yaitu indikator “developing” sebesar 4,21. Hal ini 

dapat diartikan bahwa dalam hal pengembangan dosen, dekan sangat mendukung 

pengembangan tersebut, yaitu melalui studi lanjut dan pelatihan-pelatihan. 

 Item yang memiliki rerata paling rendah pada dosen yang memiliki jabatan 

sebagai lektor yaitu “dekan selalu melibatkan para dosen senior dalam menyusun 

rencana anggaran dan belanja fakultas yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma 

Perguruan Tinggi” sebesar 3,57 (baik). Indikator yang memiliki rerata paling rendah 

yaitu indikator Authenticity sebesar 3,62 (baik), namun masuk dalam kategori  baik. 
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Hal ini menunjukkan bahwa dekan melibatkan dosen senior dalam  pembuatan  

anggaran untuk mendapatkan rekomendasi dan hasil yang lebih baik. 

Kepemimpinan pelayanan yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan 

sebagai Lektor Kepala menunjukkan bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu 

“dekan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para dosen untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan profesi” yaitu 4,30. Rata-rata indikator paling tinggi yaitu 

indikator “developing” sebesar 4,27 (sangat baik). Hal ini dapat diartikan bahwa 

dalam hal pengembangan dosen, fakultas sangat mendukung pengembangan 

tersebut, yaitu melalui studi lanjut dan pelatihan-pelatihan. Item yang memiliki 

rerata paling rendah yaitu “dekan selalu melibatkan para dosen senior dalam 

menyusun program kerja tahunan fakultas yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Tridarma Perguruan Tinggi” sebesar 3,65 (baik). Indikator yang memiliki rerata 

paling rendah yaitu indikator Authenticity sebesar 3,67 (baik). Hal ini menunjukkan 

bahwa  pada indikator ini masuk dalam kategori baik walaupun jika dibandingkan 

dengan indikator lain paling rendah, yang dapat diartikan dekan pada waktu atau 

saat tertentu terbuka dengan dosen senior dalam pembuatan kebijakan baik dalam 

hal anggaran maupun program kerja. 

Kepemimpinan pelayanan yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan 

sebagai Guru Besar menunjukkan bahwa item yang memiliki rerata paling rendah 

pada dosen yang memiliki jabatan sebagai guru besar yaitu “Dekan memberikan  

kesempatan kepada para dosen untuk ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat 

dalam pengambilan keputusan”, “Dekan selalu melibatkan para dosen senior dalam 

menyusun rencana anggaran dan belanja fakultas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi” sebesar 3,50 (baik). Indikator yang 

memiliki rerata paling rendah yaitu indikator Authenticity sebesar 3,67 (baik). Hal 

ini menunjukkan bahwa  pada indikator ini masuk dalam kategori baik walaupun 

jika dibandingkan dengan indikator lain paling rendah, yang dapat diartikan dekan 

pada waktu atau saat tertentu terbuka dengan dosen senior dalam pembuatan 

kebijakan baik dalam hal anggaran maupun program kerja. 

Rata-rata secara umum kepemimpinan pelayanan yang dinilai oleh dosen 

yaitu 3,94 (baik). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pelayanan dekan 

sudah dapat dikatakan baik. Rata-rata kepemimpinan paling rendah yaitu penilaian 

dosen dari program studi Pendidikan Sendratasik dan Pendidikan Luar Biasa yaitu 

3,29 (cukup baik). Rata-rata kepemimpinan paling tinggi yaitu dari Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu 4,23 (sangat baik). 

Kepemimpinan pelayanan yang dinilai oleh dosen menunjukkan bahwa 

rata-rata item paling tinggi yaitu “Dekan  memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada para dosen untuk mengikuti studi lanjut” yaitu 4,32 (sangat baik). Rata-rata 

indikator paling tinggi yaitu indikator “developing” sebesar 4,28 (sangat baik). Hal 

ini dapat diartikan bahwa dalam hal pengembangan dosen, fakultas sangat 

mendukung pengembangan tersebut, yaitu melalui studi lanjut dan pelatihan-

pelatihan.  Item yang memiliki rerata paling rendah yaitu “Dekan selalu 

melibatkan para dosen senior dalam menyusun rencana anggaran dan belanja 

fakultas yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi” sebesar 

3,58 (baik). Indikator  yang  memiliki  rerata paling rendah yaitu indikator 

Authenticity sebesar 3,61 (baik). Indikator Authenticity memiliki nilai rata-rata yang 
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rendah namun masih dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

umum kepemimpinan pelayanan dosen sudah baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harris dan Ogbonna (2000) 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yamg signifikan kepemimpinan 

terhadap kinerja dan  penelitian yang telah dilakukan oleh Chen (2004) yang 

menyatakan kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan, sehingga hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya dan 

teori yang menyatakan adanya pengaruh kepemimpinan pelayanan dan kinerja. 

Selain itu, hasil penelitia ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh : 

Dierendonck (2012), Gerungan dalam Uchjana (1981:216), dan Schneider dan 

George  (2011: 60-77) 

 
Hipotesis 2: Komitmen Afektif  Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Dosen di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

Hasil pengujian hipotesis kedua menghasilkan koefisien jalur yang 

menunjukkan bahwa  pengaruh   komitmen   afektif    terhadap   kinerja  dosen   

dengan   nilai   0,006  dan t-hitung 0,064.  Nilai t-hitung < t-tabel, maka hipotesis 

komitmen afektif berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di  FKIP UNLAM 

Banjarmasin, ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh komitmen afektif  terhadap 

kinerja dosen. 

Komitmen Afektif (Affective Commitment), yaitu komitmen yang dipengaruhi 

dan berkembang apabila keterlibatannya dalam organisasi terbukti menjadi 

pengalaman yang memuaskan, yaitu dapat memberikan kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan yang menyenangkan dan menghasilkan yang berharga 

(mereka ingini). Misalnya perasaan bahagia dapat menghabiskan sisa karirnya 

dalam organisasi tersebut, suka mendiskusikan masalah organisasi  dengan pihak 

lain yang terkait, dan masalah organisasi adalah masalah dirinya. 

Hasil penelitian menemukan bahwa komitmen afektif tidak berpengaruh 

terhadap kinerja dosen. Hal ini dapat diartikan bahwa dosen akan tetap bekerja 

sesuai dengan tugasnya, tidak terpengaruh oleh tinggi atau rendahnya komitmen 

dosen. Kepuasan dosen dalam mendiskusikan masalah di FKIP UNLAM dengan 

dosen lainnya tidak akan mempengaruhi dosen dalam melaksanakan perkuliahan.  

Selain itu, kepuasan yang dirasakan dosen dalam berkarir di FKIP UNLAM tidak 

memberikan dampak pada kinerja dosen, hal ini dikarenakan karir sebagai dosen 

hanya dianggap sebagai bentuk tanggungjawab dosen untuk mendidik mahasiswa. 

Tinggi atau rendahnya keterlibatan dosen di FKIP UNLAM Banjarmasin tidak 

memberikan pengaruh pada kesempatan kerja yang menyenangkan dan 

menghasilkan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Secara umum komitmen afektif 

tidak berdampak pada kinerja dosen, karena dosen  bekerja hanya sekedar 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar mahasiswa. 

Tidak terbuktinya hipotesis tersebut dikarena Komitmen afektif (X2) yang 

diteliti dalam disertasi ini adalah komitmen  dosen yang lebih menekankan pada 

aspek psikis, yaitu tercapainya kepuasan dan kebahagiaan sebagai akibat 

diperolehnya profesi yang sesuai dengan hati nuraninya. Sementara teori komitmen 

yang dijadikan sebagai landasan adalah teori komitmen yang dikemukana oleh 

Allen, Meyer, dan Smith yang lebih menekankan pada aspek untung  rugi secara 
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materi dan konsekuensi normatif.  Selanjutnya teori yang dijadikan sebagai 

landasan dari Kinerja Dosen (Y1) adalah Pedoman  Beban Kerja Dosen dan 

Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (PBKDEPTPT) yang lebih 

menekankan pada aspek pengabdian dosen terhadap perguruan tinggi tempat 

bekerja yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal  itu lah yang 

dimungkinkan menjadi penyebab tidak terbuktinya hipotesis kedua. 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan komitmen dosen terhadap kinerja 

dapat diartikan bahwa tinggi dan rendahnya komitmen dosen tidak berpengaruh 

terhadap penghasilan dosen, yang akhirnya akan berdampak pada kinerja dosen. Hal 

ini dikarenakan  UNLAM masih belum menerapkan sistem Renumerasi yang 

mengacu pada kinerja dosen.  

Komitmen afektif yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan sebagai 

asisten ahli menunjukkan bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu “Saya merasa 

puas bisa mendiskusikan masalah FKIP UNLAM dengan teman-teman dosen yang 

lainnya” yaitu 4,10 (baik). Mayoritas jawaban responden yaitu sangat setuju. Item 

yang memiliki rerata paling rendah yaitu “Saya merasa bahwa masalah FKIP  

UNLAM adalah masalah saya” sebesar 3,76 yang masuk dalam kategori baik. 

Penilaian pada indikator ini merupakan rerata paling rendah namun masih masuk 

dalam kategori baik, sehingga dapat diartikan bahwa permasalahan di FKIP 

UNLAM bagi dosen asisten ahli merupakan permasalahan bersama.  

Komitmen afektif yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan sebagai 

Lektor menunjukkan bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu “Saya merasa puas 

bisa mendiskusikan masalah FKIP UNLAM dengan teman-teman dosen yang 

lainnya” yaitu 3,85 (baik). Mayoritas jawaban responden yaitu sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa dosen yang berjabatan lektor lebih mampu mendapatkan solusi 

terbaik dengan mendiskusikan permasalahan fakultas pada sesama dosen, selain itu 

hal ini menunjukkan bahwa permasalahan fakultas merupakan permasalahan 

bersama. Item yang memiliki rerata paling rendah yaitu “Saya merasa bahwa 

masalah FKIP  UNLAM adalah masalah saya” sebesar 3,65 (baik). Penilaian pada 

indikator ini merupakan rerata paling rendah namun masih masuk dalam kategori 

baik, sehingga dapat diartikan bahwa permasalahan di FKIP UNLAM bagi dosen 

yang berjabatan  lektor merupakan permasalahan bersama. 

Komitmen afektif yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan sebagai 

Lektor Kepala menunjukkan bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu “Saya merasa 

bahagia apabila dapat menghabiskan sisa karir saya di FKIP UNLAM” yaitu 3,79 

(baik). Mayoritas jawaban responden yaitu sangat setuju. Item yang memiliki rerata 

paling rendah yaitu “Saya merasa puas bisa mendiskusikan masalah FKIP UNLAM 

dengan teman-teman dosen yang lainnya” sebesar 3,63 (baik), dimana penilaian 

pada item tersebut masuk kategori baik sehingga dapat diartikan bahwa dosen 

memiliki pandangan baru dengan mendiskusikan permasalahan fakultas  kepada 

sesama dosen. 

Komitmen afektif yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan sebagai 

Guru Besar menunjukkan bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu “Saya merasa 

bahagia apabila dapat menghabiskan sisa karir saya di FKIP UNLAM” yaitu 4,50 

(sangat baik). Mayoritas jawaban responden yaitu sangat setuju. Item yang memiliki 

rerata paling rendah yaitu “Saya merasa bahwa masalah FKIP UNLAM adalah 
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masalah saya” dan “Saya ikut merasa gagal, apabila tujuan FKIP UNLAM tidak 

tercapai” sebesar 4,17 (baik).  Kedua item ini masuk dalam kategori baik, sehingga 

dapat diartikan bahwa dosen yang memiliki jabatan sebagai guru besar memiliki 

komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan FKIP. 

Komitmen yang dinilai oleh dosen menunjukkan bahwa rata-rata item 

paling tinggi yaitu “Saya merasa bahagia apabila dapat menghabiskan sisa karir 

saya di FKIP UNLAM” yaitu 3,87 (baik), item ini masuk dalam kategori baik. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa dosen di FKIP UNLAM secara umum memiliki 

komitmen untuk mengabdikan diri pada fakultas. Item yang memiliki rerata paling 

rendah yaitu “Saya merasa bahwa masalah FKIP UNLAM adalah masalah saya” 

sebesar 3,71 (baik) namun masih masuk dalam ketagori baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya rasa memiliki yang tinggi pada dosen. Secara keseluruhan, rata-rata 

variabel komitmen yaitu 3,79 (baik) dan masuk dalam kategori baik, sehingga dapat 

diartikan bahwa dosen memiliki keterikatan yang tinggi pada FKIP UNLAM.  

Dosen yang memiliki jabatan sebagai Guru Besar menunjukkan komitmen 

afektif yang lebih baik dari pada dosen yang berjabatan lain. Rata-rata komitmen 

afektif dosen yang berjabatan lektor kepala menunjukkan nilai  yang lebih rendah 

jika dibandingkan dengan dosen yang berjabatan lainnya. Namun, secara umum, 

komitmen afektif dosen sudah dapat dikatakan  baik yang ditandai dengan rata-rata 

komitmen afektif sebesar 3,93 (baik). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen afektif 

dosen sudah dapat dikatakan baik. Rata-rata komitmen afektif yang paling rendah 

dari program studi Pendidikan Sejarah yaitu 3,25 (cukup baik), sedangkan  rata-rata 

komitmen yang paling tinggi berasal dari  Pendidikan Matematika yaitu 4,23 

(sangat baik). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pernyataan Benkhof (1997) dalam 

penelitiannya, menunjukan bahwa, komitmen organisasional  memegang peranan 

penting bagi peningkatan kinerja yang baik dan pengabaian terhadap komitmen  

organisasional akan menimbulkan suatu kerugian. Adanya hasil penelitian yang 

tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dikarenakan kondisi dan sampel yang 

digunakan juga berbeda.  

 

Hipotesis 3: Motivasi Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Dosen 

di FKIP UNLAM  Banjarmasin 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menghasilkan koefisien jalur yang 

menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen dengan nilai 

0,275 dan t-hitung 2,295. Nilai t-hitung > t-tabel, maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di FKIP 

UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja dosen. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi motivasi kerja 

dosen maka semakin tinggi kinerja dosen. Begitu juga sebaliknya semakin rendah 

motivasi kerja dosen maka semakin rendah kinerja dosen. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk meningkatkan kinerja dosen, fakultas dan para pemangku jabatan 

seyogyanya selalu memperhatikan hal-hal yang mampu meningkatkan motivasi 

kerja dosen. 
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Motivasi kerja yang dinilai oleh dosen yang memiliki jabatan sebagai guru 

besar  menunjukkan bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu “Sebagai dosen saya 

memperoleh kesempatan luas untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan, 

terutama kesempatan melakukan studi lanjut” yaitu 4,21 (sangat baik). Rata-rata 

indikator paling tinggi yaitu indikator “social needs” sebesar 4,05 (baik). Hal ini 

dapat diartikan bahwa dalam hal pengembangan dosen, fakultas sangat mendukung, 

yaitu melalui studi lanjut dan pelatihan-pelatihan. Item yang memiliki rerata paling 

rendah yaitu “Setelah masa pengabdian usai, saya  mendapatkan dana pensiun yang 

cukup memadai” sebesar 3,36 (cukup baik). Indikator yang memiliki rerata paling 

rendah yaitu indikator Safety Needs sebesar 3,48 (baik). 

Penilaian terhadap motivasi kerja, diperoleh rata-rata motivasi kerja dari 

dosen yang berjabatan sebagai Guru Besar menunjukkan angka yang lebih baik dari 

pada dosen yang berjabatan lainnya. Rata-rata motivasi kerja dosen yang berjabatan 

lektor kepala menunjukkan motivasi kerja yang lebih rendah dari pada dosen yang 

berjabatan lainnya. Namun, secara umum, motivasi kerja dosen sudah dapat 

dikatakan baik yang ditandai dengan angka rata-rata sebesar  3,85 (baik). 

Rata-rata secara keseluruhan motivasi kerja dosen yaitu 3,79 (baik). Hal 

ini menunjukkan bahwa motivasi kerja dosen sudah dapat dikatakan baik. Rata-rata 

motivasi kerja paling rendah berasal dari program studi Pendidikan Luar Biasa yaitu 

3,35 (cukup baik). Rata-rata motivasi kerja  paling tinggi berasal dari Pendidikan 

Bimbingan Konseling yaitu 4,25 (sangat baik). Perhitungan deskriptif pada variabel 

motivasi kerja dengan target responden dosen FKIP, diperoleh indikator paling 

tinggi adalah  indikator social needs. Hal ini dapat diartikan secara umum bahwa 

dosen FKIP UNLAM telah mendapat kebutuhan yang berupa kasih sayang, 

diterima dalam kelompoknya, dan persahabatan diperoleh dosen dengan sangat 

baik. Dosen menilai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat,   dapat 

memperoleh rasa kasih sayang dari sesama, sehingga akan mendorong dosen untuk 

selalu meningkatkan pengabdian kepada lingkungannya. Selain itu, dosen menilai 

dengan kemampuan berkomunikasi dan potensi yang dimiliki, kehadirannya 

sebagai dosen di lingkungan tertentu  mudah diterima. Hal ini menunjukkan adanya 

pengakuan yang dosen peroleh dengan pekerja sebagai dosen.  

Pada variabel motivasi kerja, indikator yang paling rendah yaitu indikator 

safety needs. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan bekerja sebagai dosen di FKIP 

UNLAM, masih terdapat dosen yang belum memiliki kemampuan untuk membeli 

rumah yang layak dari segi keamanan. Dosen juga beranggapan dengan berprofesi 

sebagai dosen, anak-anaknya tidak seutuhnya mendapatkan jaminan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang memadai. Hasil ini dapat diartikan dengan bekerja 

sebagai dosen di FKIP UNLAM tidak seutuhnya menjamin pendidikan anaknya, hal 

ini dapat pula dikarenakan persoalan pendidikan merupakan tanggungjawab pribadi 

orangtua dan bukan menjadi fasilitas yang disediakan oleh fakultas. 

Morrison (1994) memberikan pegertian tentang motivasi sebagai 

kecenderungan seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah ke 

sasaran. Motivasi kerja dalam penelitan ini adalah Motivasi Kerja Dosen FKIP 

UNLAM Banjarmasin yang timbul sebagai akibat  terpenuhinya : kebutuhan dasar 

dosen untuk tetap hidup, kebutuhan dosen akan keselamatan fisik, kebutuhan dosen 
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untuk ikut berkelompok, kebutuhan dosen untuk mendapatkan penghormatan, dan 

kebutuhan dosen untuk beraktualisasi diri. 

Pengukuran motivasi kerja menggunakan lima hirarki kebutuhan  manusia 

menurut Abraham Maslow dalam Gibson et al.  (1996 :189) yang terdiri dari : 

physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs, dan self actualization 

needs. Aspek-aspek tersebut dapat meningkatkan kinerja dosen dalam 

meningkatkan kualitas diri dalam mendidik, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, 

dan sebagainya. 

Penghasilan dosen dengan bekerja di FKIP UNLAM cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan pekerjaan sebagai dosen semua kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi dan  

medatangkan rasa tenang kepada dosen saat menjalankan tugasnya. Profesi sebagai 

dosen di FKIP UNLAM, dosen dan keluarganya  mendapatkan jaminan pelayanan 

kesehatan yang memadai, dan mendapatkan dana pensiun yang cukup memadai, 

sehingga memberikan motivasi pada dosen untuk meningkatkan kinerjanya. 

Perhatian yang cukup dari fakultas akan mendorong dosen untuk bekerja dan 

mengabdi secara maksimal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadi (2008) dalam 

disertasinya menguji pengaruh karakteristik gaya kepemimpinan terhadap motivasi 

dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan pada PT BCA Tbk. Salah satu 

temuannya menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Hermawan (2008) dalam 

disertasinya yang mencoba untuk menguji pengaruh iklim organisasi dan budaya 

organisasi terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja serta kinerja pejabat 

struktural di Kabupaten Kutai Kalimantan Timur. Salah satu temuannya 

menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

Hipotesis 4: Kepemimpinan Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kualitas Pelayanan  di  FIKP UNLAM Banjarmasin 

Hasil pengujian hipotesis kempat menghasilkan koefisien jalur yang 

menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap kualitas 

pelayanan dengan nilai 0,231 dan t-hitung 2,303.  Nilai t-hitung > t-tabel, maka 

hipotesis kepemimpinan pelayanan  berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelayanan di  FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh 

kepemimpinan pelayanan terhadap kualitas pelayanan. 

Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kepemimpinan pelayanan 

maka semakin tinggi kualitas pelayanan. Begitu juga sebaliknya semakin buruk 

kepemimpinan pelayanan maka semakin rendah kualitas pelayanan. Pengaruh tidak 

langsung  variabel kepemimpinan pelayanan terhadap kualitas pelayanan yang  

dimediasi oleh variabel kinerja dosen adalah 6,7%. Dalam hal ini, variabel kinerja 

dosen menyumbangkan pengaruh sebesar 19,1%.  

Nilai t-hitung pada pengaruh total variabel kepemimpinan pelayanan 

terhadap kualitas pelayanan yaitu 3,220> t-tabel, sehingga dapat diartikan bahwa 

terdapat pengaruh total yang signifikan. Berdasarkan hasil analsis yang dilakukan  
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diperoleh total pengaruh secara langsung dan tidak langsung variabel 

kepemimpinan pelayanan terhadap kualitas pelayanan yaitu 29,8%. Pengaruh tidak 

langsung yang dimediasi oleh kinerja dosen  memberikan pengaruh yang positif 

terhadap kualitas pelayanan.   

Berdasarkan hasil deskriptif pada variabel kepemimpinan pelayanan, 

diperoleh indikator yang paling rendah yaitu indikator Authenticity. Pada item 

pertama dari indikator ini yaitu “dekan selalu melibatkan  para dosen senior dalam  

menyusun program kerja tahunan fakultas yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Tridarma Perguruan Tinggi”, hal ini menunjukkan pada beberapa agenda, dekan 

tidak selalu melibatkan dosen senior dalam  menyusun program kerja tahunan 

fakultas yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Item 

kedua pada indikator ini yaitu “dekan selalu melibatkan para dosen senior dalam 

menyusun rencana anggaran dan belanja fakultas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi”, yang dapat diartikan tidak pada semua 

agenda dekan melibatkan dosen senior, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut 

adalah wewenang hak prerogratif dekan. 

Rata-rata secara umum kepemimpinan pelayanan yang dinilai dosen yaitu 

3,94 (baik). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dekan sudah dapat 

dikatakan baik. Rata-rata kepemimpinan pelayanan paling rendah yaitu penilaian 

dosen dari program studi Pendidikan Sendratasik dan Pendidikan Luar Biasa yaitu 

3,29 (cukup baik). Rata-rata kepemimpinan paling tinggi yaitu dari Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu 4,23 (sangat baik). 

Variabel kepemimpinan pelayanan yang dinilai oleh dosen menunjukkan 

bahwa rata-rata item paling tinggi yaitu “Dekan  memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada para dosen untuk mengikuti studi lanjut” yaitu 4,32 (sangat baik). 

Rata-rata indikator paling tinggi yaitu indikator “developing” sebesar 4,28 (sangat 

baik). Hal ini dapat diartikan bahwa dalam hal pengembangan dosen, fakultas 

sangat mendukung pengembangan tersebut, yaitu melalui studi lanjut dan pelatihan-

pelatihan. 

Kepemimpinan pelayanan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan 

pelayanan dekan yang memberdayakan dosen;  mengembangkan dosen;  

menempatkan kepentingan  sendiri pada perspektif yang benar;  terbuka dalam 

memimpin;  memperlakukan dosen secara sama dari mana pun asalnya; memastikan 

bahwa para dosen telah memahami apa  yang dia kehendaki;  dan bertanggung 

jawab sepenuhnya atas  pelayanan yang dia berikan  dengan tidak hanya 

memikirkan dirinya sendiri. 

Dekan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para dosen 

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan profesi akan meningkatkan kemampuan dosen 

dalam memilih metode yang sesuai dengan materi kuliah yang disampaikan dan 

meningkatkan penguasaan dosen terhadap materi kuliah pada saat proses belajar  

mengajar berlangsung. Dekan yang selalu memberikan respon yang cepat terhadap 

semua keluhan dari para dosen dengan segera menindak lanjuti akan mendorong 

dosen untuk juga melakukan hal yang sama jika adanya keberatan  atas nilai ujian, 

sehingga mahasiswa dapat menyempaikan keberatannya kepada dosen penanggung 

jawab. 
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Kepemimpinan pelayanan yang baik juga akan memberikan dampak positif 

pada kemampuan dosen dalam memotivasi mahasiswa  agar aktif dalam proses 

belajar mengajar. Selain itu sikap dosen dalam menerima masukan atau pendapat 

dari mahasiswa  tentang materi perkuliahan cenderung terbuka atau menerima 

kritikan, masukan atau pendapat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan Abdullah dan Mahmood (2007) yang menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional pada Universitas Malaysia terbukti mempunyai 

hubungan positif yang signifikan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

para Mahasiswa.   

 

Hipotesis 5: Komitmen Afektif  Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas 

Pelayanan di  FIKP UNLAM Banjarmasin 

Hasil pengujian hipotesis kelima menghasilkan koefisien jalur yang 

menunjukkan bahwa pengaruh komitmen afektif  terhadap kualitas pelayanan  

dengan nilai 0,236 dan t-hitung sebesar 2,690.  Nilai t-hitung > t-tabel, maka 

hipotesis komitmen afektif  berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di  

FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh komitmen afektif  

terhadap kualitas pelayanan. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik 

komitmen afektif  maka semakin tinggi kualitas pelayanan. Begitu juga sebaliknya 

semakin buruk komitmen afektif  maka semakin rendah kualitas pelayanan.  

Pengaruh tidak langsung  komitmen afektif  terhadap kualitas pelayanan 

dengan dimediasi oleh kinerja dosen sebesar 0,1%. Dalam hal ini, variabel kinerja 

dosen menyumbangkan pengaruh sebesar 19,1%. Nilai ini menunjukkan bahwa 

pengaruh langsung kualitas pelayanan lebih besar daripada pengaruh tidak 

langsung. Nilai t-hitung pada pengaruh total komitmen afektif terhadap kualitas 

pelayanan yaitu 2,984> t-tabel, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh 

total yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh total 

pengaruh secara langsung dan tidak langsung komitmen afektif terhadap kualitas 

pelayanan sebesar 23,7%. Pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh kinerja 

dosen  memberikan pengaruh  positif terhadap kualitas pelayanan. 

Hasil deskriptif pada komitmen afektif dapat diartikan secara umum, bahwa  

dosen FKIP UNLAM memiliki komitmen afektif dalam mengembangkan 

organisasi. Mayoritas dosen memiliki kepuasan dengan mendiskusikan masalah 

organisasi dengan dosen lainnya. Hal ini akan membuka pandangan lain dan dapat 

memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Namun, terdapat beberapa dosen 

yang tidak setuju dengan mendiskusikan masalah fakultas dengan dosen lainnya.  

Komitmen afektif yang dinilai oleh dosen menunjukkan bahwa rata-rata 

item paling tinggi yaitu “Saya merasa bahagia apabila dapat menghabiskan sisa 

karir saya di FKIP UNLAM” yaitu 3,87 (baik), item ini masuk dalam kategori baik. 

Dapat diartikan bahwa dosen di FKIP UNLAM secara umum memiliki komitmen 

afektif untuk mengabdikan diri pada fakultas. Item yang memiliki rata-rata paling 

rendah yaitu “Saya merasa bahwa masalah FKIP UNLAM adalah masalah saya” 

sebesar 3,71  namun masih masuk dalam ketagori cukup baik. Hal ini mengandung 

arti bahwa adanya rasa memiliki yang tinggi pada dosen.  Adanya rasa   memiliki 

dosen  terhadap masalah fakultas dan  menunjukkan adanya tanggungjawab yang 
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tinggi dari dosen. Secara keseluruhan, rata-rata komitmen afektif yaitu 3,79 (baik) 

dan masuk dalam kategori tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa dosen memiliki 

keterikatan yang tinggi pada FKIP UNLAM. Komitmen afektif dibutuhkan oleh 

organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga 

dan terpelihara dengan baik. 

Dosen yang memilki rasa memiliki pada fakultas bahkan pada masalah 

yang dihadapi oleh fakultas, akan mendorong dosen untuk turut serta dalam 

memberikan solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang dihadapi 

fakultas salah satunya adalah masalah mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki masa 

kuliah sudah melampaui masa  standar kuliah, oleh dosen diangggap sebagai 

permasalahan yang harus dia selesaikan karena itu adalah tanggung jawabnya. 

Selain itu, dosen juga akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 

mengikuti ujian ulang bagi mahasiswa yang tidak lulus pada semester yang baru 

berjalan. 

Terciptanya rasa puas dan bahagia dengan bekerja di  FKIP UNLAM  akan 

menjadi tenaga pendorong dosen untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas diri 

sehingga memiliki kemampuan  penguasaan  materi kuliah pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung, dan mendorong dosen untuk dapat lebih mampu memilih 

metode yang sesuai dengan materi kuliah yang disampaikan. Sehingga materi yang 

disampaikan dapat dipahami oleh mahasiswa.  

Dosen yang memiliki komitmen afektif  tinggi  akan bekerja  dengan penuh 

pengabdian dan keikhlasan sehigga hal tersebut akan berdampak pada peningkatan 

kinerjanya. Kinerja yang baik  akan dpat melahirkan hasil yang memuaskan, 

tercapaianya kepuasan kerja dapat mendorong lahirnya tekad untuk menghabiskan 

sisa karirnya pada fakultas, dan selanjutnya akan mendorong dosen untuk 

memberikan sesuatu yang terbaik pada fakultas., misalnya memberikan yang terbaik 

dalam hal pendidikan dan pengajaran, yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang dosen berikan kepada mahasiswa. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Abdullah dan 

Mahmood (2007) menyatakan bahwa komitmen staf akademik berhubungan postitif 

yang signifikan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa. 

 

Hipotesis 6: Motivasi Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas 

Pelayanan  Di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

Hasil pengujian hipotesis keenam menghasilkan koefisien jalur yang 

menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan  dengan 

nilai 0,239 dan t-hitung 2,140.  Nilai t-hitung > t-tabel, maka hipotesis motivasi 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di  FKIP UNLAM 

Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh motivasi kerja  terhadap kualitas 

pelayanan. 

Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik motivasi kerja   maka semakin 

tinggi kualitas pelayanan. Begitu juga sebaliknya semakin buruk motivasi kerja   

maka semakin rendah kualitas pelayanan. Pengaruh tidak langsung  motivasi kerja  

terhadap kualitas pelayanan dengan dimediasi oleh kinerja dosen sebesar 5,3%. 

Dalam hal ini, kinerja dosen menyumbangkan pengaruh sebesar 19,1%. 
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Nilai t-hitung pada pengaruh total  motivasi kerja terhadap kualitas 

pelayanan yaitu 3,038 > t-tabel, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh 

total yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh total 

pengaruh secara langsung dan tidak langsung motivasi kerja  terhadap kualitas 

pelayanan yaitu 29,2%. Pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh kinerja dosen  

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan.  

Rata-rata secara keseluruhan motivasi kerja  sebesar  3,79 (baik). Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi kerja  sudah dapat dikatakan baik. Rata-rata motivasi 

kerja paling rendah dari program studi Pendidikan Luar Biasa yaitu 3,35 (cukup 

baik). Rata-rata motivasi kerja paling tinggi yaitu dari program studi Pendidikan 

Bimbingan Konseling yaitu 4,25 (sangat baik) sehingga dapat dikatakan bahwa 

motivasi kerja dosen pada program studi Pendidikan Bimbingan Konseling paling 

tinggi dianding dengan program studi lainnya. 

Dosen yang memiliki motivasi kerja tinggi akan  bekerja dan mengabdikan 

diri  pada fakultas dengan penuh semangat, sehingga hal ini   akan berdampak pada 

peningkatan kinerjanya. Dosen yang kebutuhannya terpenuhi  akan merasa puas, 

karena  kinerjanya merasa dihargai sepadan (penghasilan cukup). Hal ini akan 

mendorong dosen untuk bekerja lebih baik, misalnya memberikan yang terbaik 

dalam hal pendidikan dan pengajaran, yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang dosen berikan kepada mahasiswa. 

Hasil  peneitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Thoha (1995: 

109), bahwa pelayanan yang berkualitas akan dapat diwujudkan apabila pihak 

penyelenggara pelayanan berada dalam suasana batin yang menyenangkan.  

Suasana batin yang menyenangkan akan tercipta apabila seseorang telah terpenuhi 

kebutuhannya. Menurut Gibson (1997 : 241) mengatakan, bahwa motivasi adalah 

kekuatan yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Robins (2003 : 98) 

mengatakan kebutuhan individu akan terpenuhi apabila ada kemauan  melakukan 

usaha (motivasi) untuk mencapainya. Sedangkan  Kachoka dan Hoskins (2009) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi kerja staf perpustakaan di 

Universitas Malawi mempunyai hubungan yang signifikan dengan  kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa.   

 

Hipotesis 7: Kinerja Dosen Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas 

Pelayanan di  FKIP UNLAM Banjarmasin 

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menghasilkan koefisien jalur yang 

menunjukkan bahwa pengaruh kinerja dosen terhadap kualitas pelayanan  dengan 

nilai 0,191 dan t-hitung sebesar 2,121.  Nilai t-hitung > t-tabel, maka hipotesis 

kinerja kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di  FKIP UNLAM 

Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh kinerja dosen  terhadap kualitas 

pelayanan . 

Nilai koefisien 0,191 merupakan koefisien yang bernilai positif. Hasil 

koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya 

adalah searah, artinya semakin baik kinerja dosen maka semakin tinggi kualitas 

pelayanan. Begitu juga sebaliknya semakin buruk kinerja dosen maka semakin 

rendah kualitas pelayanan.  Oleh karena itu,  kinerja dosen harus ditingkat agar 

supaya  kualitas pelayanan dapat semakin baik. 
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Kinerja dalam penelitian ini adalah Kinerja Dosen FKIP UNLAM 

Banjarmasin yang dapat dilihat dari implementasi tugas utama dosen, yakni 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang  pendidikan dan 

pengajaran, bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah,  bidang pengabdian 

kepada masyarakat, serta tugas penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Pengukuran Kinerja Dosen digunakan kriteria yang digunakan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) yang 

terdiri dari : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Karya 

Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Penunjang Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

Kualitas Pelayanan dalam penelitian  ini  adalah Kualitas Pelayanan Dosen 

FKIP UNLAM Banjarmasin  yang diberikan kepada mahasiswa dalam mentransfer 

ilmu pengetahuan  ditinjau dari : penampilan dosen pada waktu melaksanakan 

proses belajar mengajar,  kemampuan dosen dalam menyampaikan materi kuliah, 

kesedian dosen untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa di luar jam kuliah, 

kemampuan dosen meyakinkan  tentang apa yang disampaikan sehingga mahasiswa 

percaya, perhatian dosen terhadap permasalahan mahasiswa pada saat mengikuti 

perkuliahan. 

Pengukuran Kualitas Pelayanan menggunakan teori yang dikembangkan 

oleh Parasuraman et al. (1988) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan diukur 

berdasarkan pada lima dimensi, yaitu : Tangibles, Reliability, Responsiveness, 

Assurance, dan Empathy. Cokroaminoto (2007) menyebutkan bahwa pelayanan 

yang berkualitas  dapat  diwujudkan  apabila   pihak penyelenggara pelayanan 

memiliki kinerja yang tingggi,  sehingga pihak   penerima  layanan akan  mendapat  

pelayanan yang  berkualitas. 

Tugas pelayanan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan 

umum, mempermudah urusan publik, dan  mempersingkat waktu proses. Sedangkan 

tugas mengatur lebih menekankan kepada kepuasan atau power yang melekat pada 

posisi jabatan birokrasi. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai 

aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No 63/KEP/M.PAN7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik, yang disebut pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

6.4. Implikasi Penelitian 

 

6.4.1. Kontribusi Teoritis 

Kontribusi teoritis dari penelitian ini dikemukakan berdasarkan 

pengaruh langsung (direct effect) variabel laten eksogen terhadap variabel 

laten endogen (intervening), dan pengaruh langsung dari variabel laten 

endogen intervening terhadap variabel laten endogen dependent. Secara teori 

menjelaskan kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, dan motivasi kerja 



71 

 

 

 

berpengaruh terhadap kinerja dosen, dan juga berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan.  

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa komitmen afektif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja dosen, hal ini berbeda dengan teori yang 

menjelaskan adanya pengaruh komitmen afektif  terhadap kinerja dosen. 

Tidak terbuktinya hipotesis tersebut dimungkinkan karena Komitmen afektif 

(X2) yang diteliti dalam disertasi ini adalah komitmen  dosen yang lebih 

menekankan pada aspek psikis, yaitu tercapainya kepuasan dan kebahagiaan 

sebagai akibat diperolehnya profesi yang sesuai dengan hati nuraninya.  

Sementara teori komitmen yang dijadikan sebagai landasan adalah 

teori komitmen yang dikemukana oleh Allen, Meyer, dan Smith yang lebih 

menekankan pada aspek untung  rugi secara materi dan konsekuensi 

normatif.  Selanjutnya teori yang dijadikan sebagai landasan dari Kinerja 

Dosen (Y1) adalah Pedoman  Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi (PBKDEPTPT)  yang lebih menekankan pada 

aspek pengabdian dosen terhadap perguruan tinggi tempat bekerja yang 

dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut itu lah yang 

dimungkinkan menjadi penyebab tidak terbuktinya hipotesis kedua. 

 

6.4.2. Kontribusi Kebijakan 

  Hasil penelitian ini menunjukkan kepemimpinan pelayanan dan 

motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen. Selain itu, penelitian ini 

memberikan hasil bahwa kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, dan 

motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di FKIP UNLAM. 

Hal ini mampu memberikan konfirmasi kepada pembuat kebijakan, 

khususnya pada dekan FKIP  UNLAM untuk membuat rencana program 

pengembangan dan peningkatan  dosen melalui optimalisasi peran 

kepemimpinan dekan,  upaya memperkuat komitmen afektif, dan 

membangkitkan motivasi kerja dosen  guna meningkatkan kinerja dosen dan 

kualitas pelayanan kepada para mahasiswa. 

Penelitian ini memberikan hasil,  khususnya tentang kinerja dosen 

yang paling rendah  adalah  “bidang Penelitian dan Pengembangan Karya 

Ilmiah” dan yang paling rendah kedua adalah “menghasilkan buku-buku 

ilmiah”. Hal ini menunjukkan bahwa dosen-dosen di FKIP UNLAM masih 

kurang dalam hal pembuatan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan salah 

satu tolok ukur penilaian  kualitas dosen, peran dosen, dan penilaian 

akreditasi lembaga. Temuan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pembuatan kebijakan fakultas ke depan, terutama kebijakan yang 

berkaitan dengan program peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan dosen 

terhadap mahasiswa.  
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6.4.3. Kontribusi Praktis  

Penelitian ini berkaitan  dengan kinerja dosen dan kualitas pelayanan dosen 

di perguruan tinggi, khususnya di FKIP UNLAM Banjarmasin. Diharahpan dengan 

adanya temuan penelitian ini mampu memberikan kontribusi praktis kepada para 

pemimpin dan anggota Tri Civiitas Akademika di lingkungan UNLAM pada 

umumnya dan FKIP UNLAM pada khususnya dalam  meningkatkan kinerja dosen 

dan kualitas pelayanan dosen kepada mahasiswa melalui upaya : 

1. Penerapan dan optimalisasi kepemimpinan pelayanan oleh Dekan  FKIP 

UNLAM Banjarmasin  terhadap para dosen, sehingga mampu meningkatkan 

kinerja dosen  dan kualitas pelayanan dosen kepada para mahasiswa 

2. Peningkatan komitmen afektif dosen  FKIP UNLAM Bnajarmasin dalam 

rangkan meningkatkan kinerja dosen dan kulaitas pelayanan dosen kepada 

mahasiswa. 

3. Membangkitkan motivasi kerja dosen FKIP UNLAM dalam rangka 

meningkatkan kinerja dosen dan kulaitas pelayanan dosen kepada mahasiswa. 
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BAB 7 

PENUTUP 

 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) pada Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin 

Kalimantan Selatan, dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Kepemimpinan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di 

FKIP UNLAM Banjarmasin. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin 

baik kepemimpinan pelayanan dekan maka semakin tinggi kinerja dosen. 

2. Komitmen afektif tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di  FKIP 

UNLAM Banjarmasin. Dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya komitmen 

afektif dosen tidak mempengaruhi kinerja dosen atau dapat diartikan dosen akan 

tetap bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa terpengaruh oleh  tinggi atau 

rendahnya komitmen afektif dosen. 

3. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di FKIP UNLAM  

Banjarmasin. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi motivasi kerja 

dosen maka semakin tinggi kinerja dosen. Begitu juga sebaliknya semakin 

rendah motivasi kerja  dosen maka semakin rendah kinerja dosen.  

4. Kepemimpinan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan 

di  FIKP UNLAM Banjarmasin. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin 

baik kepemimpinan pelayanan maka semakin tinggi kualitas pelayanan. 

Kepemimpinan pelayanan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas 

pelayanan dosen. Pengaruh tidak langsung  kepemimpinan pelayanan  terhadap 

kualitas pelayanan dengan dimediasi oleh  kinerja dosen sebesar 6,7%.  

5. Komitmen afektif  berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di  FIKP 

UNLAM Banjarmasin. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik 

komitmen afektif  maka semakin tinggi kualitas pelayanan. Komitmen afekitif 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas pelayanan. Pengaruh tidak 

langsung komitmen afektif terhadap kualitas pelayanan dengan dimediasi oleh  

kinerja dosen sebesar 0,1%.  

6. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan  di  FKIP 

UNLAM Banjarmasin. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik motivasi 

kerja   maka semakin tinggi kualitas pelayanan.  Motivasi kerja berpengaruh 

secara tidak langsung terhadap kualitas pelayanan. Pengaruh tidak langsung 

motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan dengan dimediasi oleh  kinerja dosen 

sebesar 5,3%.  

7. Kinerja dosen berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan di  FKIP 

UNLAM Banjarmasin. Hasil koefisien jalur bertanda positif dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kinerja 



74 

 

 

 

dosen maka semakin tinggi kualitas pelayanan. Kinerja dosen dapat menjadi  

mediator terhadap kualitas pelayanan sebesar 19,1%. 

8. Kinerja dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada 

Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) dipengaruhi oleh kepemimpinan 

pelayanan, sedangkan kinerja dosen  mempengaruhi kualitas pelayanan dosen 

terhadap mahasiswa. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kepemimpinan 

pelayanan, komitmen afektif, dan motivasi kerja. Kinerja dosen yang berjabatan  

guru besar memiliki rata-rata kinerja yang paling tinggi (semakin tinggi jabatan 

dosen semakin baik kinerjanya). Rata-rata kinerja yang paling tinggi berasal 

dari program studi Pendidikan Sendratasik. Bidang Pendidikan dan Pengajaran  

merupakan indikator yang nilai rata-ratanya paling tinggi. Kinerja dosen dalam 

hal karya ilmiah masih kurang sehingga masih perlu adanya upaya untuk 

memacu para dosen agar lebih meningkatkan kinerjanya di dalam kegiatan 

penelitian dan pengembangan karya ilmiah. Kualitas pelayanan dosen yang 

berjabatan  guru besar memiliki rata-rata  yang paling tinggi. Rata-rata kualitas 

pelayanan yang paling tinggi berasal dari program studi Pendidikan 

Kwarganegaraan. Indikator yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah 

reliability dan paling rendah adalah empathy.  

9. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan secara empiris bahwa 

kepemimpinan pelayanan dan motivasi kerja mempengaruhi kinerja dosen. 

Kepemimpinan pelayanan, komitmen afektif, dan motivasi kerja, dan kinerja 

mempengaruhi kualitas pelayanan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) pada Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM). 

10. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan secara teoritis 

bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Hadi (2008) 

bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT BCA Tbk dan penelitian Hermawan (2008) yang menemukan motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga 

menguatkan penelitian yang telah dilakukan Abdullah dan Mahmood (2007) 

yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional pada 

Universitas Malaysia berhubungan positif yang signifikan dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa.  Pada variabel komitmen, 

penelitian ini sejalan dengan Abdullah dan Mahmood (2007) menyatakan 

bahwa komitmen staf akademik berhubungan postitif yang signifikan dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa. Kachoka dan 

Hoskins (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi kerja staf 

perpustakaan di Universitas Malawi mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan  kualitas pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa.  Hasil 

penelitian yang membuktikan bahwa komitmen afektif tidak berpengaruh 

terhadap kinerja dosen, hal ini berbeda dengan teori yang menjelaskan adanya 

pengaruh komitmen afektif  terhadap kinerja dosen. Tidak terbuktinya hipotesis 

tersebut dimungkinkan karena Komitmen afektif (X2) yang diteliti dalam 

disertasi ini adalah komitmen  dosen yang lebih menekankan pada aspek psikis, 

yaitu tercapainya kepuasan dan kebahagiaan sebagai akibat diperolehnya 

profesi yang sesuai dengan hati nuraninya.  

 



75 

 

 

 

10.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) pada Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin 

Kalimantan Selatan, dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Pimpinan Universitas Lambung Mangkurat 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana penilaian terhadap  : 

kepemimpinan pelayanan dekan, komitmen afektif, motivasi kerja, kinerja 

dosen, dan kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan UNLAM,  melalui 

upaya peningkatan kinerja dosen, kepemimpinan pelayanan dekan, komitmen 

afektif dan motivasi kerja dosen. 

2. Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat 

a. Berdasarkan hasil deskriptif pada variabel kepemimpinan pelayanan, 

diperoleh indikator yang paling rendah yaitu indikator Authenticity. Hal ini 

menunjukkan dekan kurang melibatkan dosen senior dalam  menyusun 

program kerja tahunan fakultas yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dan penyusunan anggaran. Sehingga, untuk 

kedepannya, pimpinan (dekan) dapat lebih berkomunikasi dengan dosen 

yang lebih senior untuk meminta pendapat atau dapat melibatkan dosen 

senior dalam penyusunan kebijakan,  sehingga akan dapat mengahsilkan 

kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat kampus. 

b. Perhitungan deskriptif pada variabel motivasi kerja,  indikator yang paling 

rendah yaitu indikator safety needs. Sehingga, untuk kedepannya, pimpinan 

(dekan) dapat lebih memperhatikan kebutuhan pokok dari dosen seperti 

kesehatan, pendidikan anak, dan lainnya. Sebagai bentuk perhatian fakultas 

terhadap uapaya  peningkatan jaminan  kebutuhan pokok yang meiliputi 

rumah, pendidikan, dan kesehatan melalui pemberdayaan dosen pada 

kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu 

mendatangkan penghasilan tambahan di luar gaji (renumerasi). 

3. Ketua Program Studi di FKIP Universitas Lambung Mangkurat 

a. Penilaian variabel kinerja dosen yang dilakukan oleh Kaprodi terhadap 

dosen program studi di FKIP UNLAM khususnya program studi 

Pendidikan Matematika, menunjukkan item dengan rerata paling paling 

rendah yaitu “Menjadi anggota dalam suatu badan pada perguruan tinggi”, 

yang masuk dalam kategori cukup baik. Indikator paling rendah yaitu 

bidang Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah yang masuk pada 

kategori cukup baik. Hal ini dapat diartikan bahwa dosen di program studi 

ini kurang dalam melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah. 

Oleh karena itu, Kaprodi diharapkan dapat lebih memberikan stimulasi 

kepada para dosen agar terlibat dalam organisasi internal fakultas dan 

mendoroang para dosen untuk membuat karya ilmiah dengan minimal 

target dalam periode waktu tertentu. 

b. Hasil deskriptif juga menunjukkan pada variabel kinerja indikator paling 

rendah yaitu “bidang Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah”. Item 

paling rendah yaitu item kedua “menghasilkan buku-buku ilmiah”, hal ini 

menunjukkan bahwa dosen-dosen di FKIP UNLAM masih kurang dalam 
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pembuatan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan salah satu tolok ukur 

dalam menilai kualitas dosen, peran dosen, dan penilaian akreditasi 

lembaga. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan  memotivasi kerja 

dosen dalam pembuatan karya ilmiah merupakan agenda penting bagi 

program studi di masa mendatang. 

4. Dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat 

a. Hasil penelian secara deskriptif menunjukkan rata-rata kinerja dosen paling 

rendah dari program studi Pendidikan Sosiologi/Antropologi yaitu 2,96 

(cukup baik) khususnya pada bidang penelitian dan pengembangan karya 

ilmiah dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Secara umum penilaian 

terhadap bidang ini menunjukkan bahwa  dosen memiliki kinerja yang 

masih rendah dari pada bidang lainnya. Oleh karena  itu, kepada seluruh 

dosen di FKIP UNLAM diharapakan dapat lebih meningkatkan kenerjanya 

dengan memperbanyak karya ilmiah dan  berperan aktif  dalam 

pengabdiannya kepada masyarakat. Hal ini dapat lebih ditingkatkan dengan 

saling bekerja sama dan membuat penelitian atau karya ilmiah secara 

berkala. 

b. Berdasarkan pada penilaian mahasiswa,  menunjukkan bahwa secara umum 

dosen dinilai masih perlu  lebih memperhatikan dan mempertimbangkan 

apa yang disampaikan oleh mahasiswa,  seperti penyelenggaraan ujian 

ulang jika alasan yang diberikan mahasiswa dapat diterima. Selain itu, 

dosen juga diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada 

mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan usul keberatan atas penilaian 

dosen dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk  

menyampaikannya.  

5. Peneliti Selanjutnya 

a. Pada penelitian ini diperoleh besarnya pengaruh kepemimpinan pelayanan, 

komitmen afektif, motivasi kerja terhadap kinerja dosen sebesar 32,91 % 

dan terdapat 52,88% kinerja dosen diperngaruhi variabel lainnya. Sehingga, 

bagi peneliti selanjutnya terbuka kesempatan yang luas untuk dapat 

mengembangkan penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. 

b. Pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh komitmen afektif terhadap 

kinerja dosen, oleh karena itu untuk mengembangan penelitian secara lebih 

mendalam, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan 

melibatkan variable lain yang relevan dengan  penelitian ini.  
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